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

ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA
DE NOVEMBRO DE 2017

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
a Sexcentésima Nonagésima Sexta Sessão Ordinária de Revisão, convocada e presidida pela Coordenadora
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.  Compareceram os membros titulares Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e  o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, bem como os membros suplentes Dr. Franklin
Rodrigues da Costa e  a 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/PR/CUR-5044931-
78.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8928/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

002. Processo: JF/PR/CUR-5002975-
93.2017.4.04.7006-AP - Eletrônico 

Voto: 8541/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista o suposto uso fraudulento,  pelo investigado, dos dados pessoais de
terceiro,  para  obtenção de  crédito  junto  a  instituição  bancária  particular  para  a  aquisição  de
veículo.  O  Procurador  da  República  manifestou-se  judicialmente  pelo  declínio  de  atribuições.
Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A
teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do
Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de  31/7/2017),  a
contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor,
escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o
conhecimento  deste  e  com  a  utilização  de  documentos  falsos,  é  conduta  que  lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  e  se  ajusta,  em tese,  ao  tipo  penal  de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal. Não será da atribuição do Ministério Público
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Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição  financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada.
Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que
afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições
entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da  República,  que  adotou  o  mesmo
posicionamento deste Colegiado. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de
qualquer  das  hipóteses  de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.
Manutenção do declínio de atribuições.

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

003. Processo: JF/PR/CUR-5004145-
12.2017.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 8589/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista o suposto uso fraudulento, pelos investigados, de dados falsos, para
obtenção  de  crédito  junto  a  instituição  bancária  particular  para  a  aquisição  de  veículo.  O
Procurador da República manifestou-se judicialmente pelo declínio de atribuições. Discordância
do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A teor de
recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do
Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de  31/7/2017),  a
contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor,
escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o
conhecimento  deste  e  com  a  utilização  de  documentos  falsos,  é  conduta  que  lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  e  se  ajusta,  em tese,  ao  tipo  penal  de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal. Não será da atribuição do Ministério Público
Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição  financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada.
Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que
afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições
entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da  República,  que  adotou  o  mesmo
posicionamento deste Colegiado. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de
qualquer  das  hipóteses  de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.
Manutenção do declínio de atribuições.

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

004. Processo: JF/PR/CUR-5017714-
89.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8432/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo.  O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio, requerendo que o Juiz Federal encaminhasse os autos à Justiça
Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A teor de recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
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na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo a persecução penal  ao Ministério  Público Estadual.  Operação de financiamento não
verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Manutenção  do  declínio  de
atribuições.

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

005. Processo: JF/PR/CUR-5049496-
51.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8567/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio, requerendo
que o Juiz Federal encaminhasse os autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara
Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de
31/7/2017),  a  fraude  em  contrato  bancário  na  modalidade  de  empréstimo  Crédito  Direto  ao
Consumidor (CDC) para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária configura, em
tese,  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público
Estadual.  Operação  de  financiamento  não  verificada.  Ausência  de  vinculação  à  finalidade
específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito
de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu,
na  espécie,  a  existência  de  conduta  que  lesiona  exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição
financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da
Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art.
109 da CF. Manutenção do declínio de atribuições.

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

006. Processo: JF/PR/CUR-5049614-
27.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8446/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo.  O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio, requerendo que o Juiz Federal encaminhasse os autos à Justiça
Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A teor de recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
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1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo a persecução penal  ao Ministério  Público Estadual.  Operação de financiamento não
verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Manutenção  do  declínio  de
atribuições.

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

007. Processo: JF/PR/CUR-5058176-
25.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8564/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição  bancária  privada.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio,
requerendo que o Juiz Federal encaminhasse os autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo
da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art.
62,  inc.  IV,  da  LC  nº  75/93.  A  teor  de  recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Manutenção do declínio de atribuições.

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

008. Processo: JF/PR/CUR-5062636-
55.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8684/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio, requerendo
que o Juiz Federal encaminhasse os autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara
Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
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nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de
31/7/2017),  a  fraude  em  contrato  bancário  na  modalidade  de  empréstimo  Crédito  Direto  ao
Consumidor (CDC) para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária configura, em
tese,  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público
Estadual.  Operação  de  financiamento  não  verificada.  Ausência  de  vinculação  à  finalidade
específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito
de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu,
na  espécie,  a  existência  de  conduta  que  lesiona  exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição
financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da
Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art.
109 da CF. Manutenção do declínio de atribuições.

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

009. Processo: JF/PR/CUR-5063674-
05.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8673/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio, requerendo
que o Juiz Federal encaminhasse os autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara
Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de
31/7/2017),  a  fraude  em  contrato  bancário  na  modalidade  de  empréstimo  Crédito  Direto  ao
Consumidor (CDC) para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária configura, em
tese,  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público
Estadual.  Operação  de  financiamento  não  verificada.  Ausência  de  vinculação  à  finalidade
específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito
de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu,
na  espécie,  a  existência  de  conduta  que  lesiona  exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição
financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da
Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art.
109 da CF. Manutenção do declínio de atribuições.

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

010. Processo: JF-SE-0000421-29.2017.4.05.8500-
INQ

Voto: 8750/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista o suposto uso fraudulento,  pelo investigado, dos dados pessoais de
terceiro,  para  obtenção de  crédito  junto  a  instituição  bancária  particular  para  a  aquisição  de
veículo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a contratação de operação de
crédito  com garantia  de  alienação  fiduciária  de  veículo  automotor,  escolhido  e  indicado  pelo
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particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a
utilização de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição
financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira prejudicada tiver natureza privada. Operação de financiamento não verificada. Ausência
de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral
da República, que adotou o mesmo posicionamento deste Colegiado. Não incidência do previsto
no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal
previstas no art. 109 da CF. Homologação, 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 à
Exma. Procuradora-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
Exma.  Sra.  Procuradora-Geral  da  República,  a  quem  cabe  dirimir  o  presente  conflito  de
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

011. Processo: DPF/RDO/PA-00187/2015-INQ Voto: 8458/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE REDENÇÃO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, em sua
forma tentada, tipificado no art. 171 § 3º c/c art. 14, II, do Código Penal. O beneficiário, com a
auxílio da investigada, teria supostamente usado fraude, documento falsificado, para a obtenção
de benefício previdenciário. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. A investigada
esclareceu  que  o  beneficiário  trabalhou  por  aproximadamente  10  anos  na  área  rural  do  seu
esposo, onde trabalhava por "empreita", bem como cuidava de uma pequena "roça" para seu
sustento. O beneficiário, por sua vez, declarou que prestou depoimento a Polícia Federal e negou
que trabalhou na área rural da investigada, pois, ficou com medo que fosse prejudicial para a
concessão do seu benefício. Cumpre ressaltar que o beneficiário não é investigado no presente
caso, tendo em vista que sua aposentadoria foi concedida judicialmente, após demonstrada a
qualidade de segurado diante de suas declarações, carteira de pescador e prova testemunhal.
Neste  contexto,  além  de  não  existir  elementos  suficientes  da  falsidade  das  declarações  da
investigada, o certo é que estas não tiveram qualquer influência na concessão da aposentadoria
pleiteada pelo beneficiário. Também não houve dano ao erário, nem ameaça de dano, tendo em
vista  o  reconhecimento  em  audiência  do  direito  ao  benefício  previdenciário  pleiteado,
independentemente  do  teor  da  declaração  prestada  pela  investigada.  Manutenção  do
arquivamento.

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

012. Processo: JF/CE-0006360-12.2006.4.05.8100-
INQ

Voto: 8493/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Possível fraude em 20 ( vinte)
requerimentos de seguro desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
ocorridos  no ano de 2005.  Pena máxima cominada de 06 (seis)  anos e  08 (oito)  meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP,
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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.

013. Processo: JF-GRU-0010864-92.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 8532/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304),
PERANTE À MIGRAÇÃO BRASILEIRA. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, ENQUANTO
PENDENTE DECISÃO DO CONARE ACERCA DO PEDIDO DE REFÚGIO. DIVERGÊNCIA DO
JUÍZO FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28  C/C  LC N.  75/93,  ART.  62,  IV).  HIPÓTESE DE
SUSPENSÃO  DO  PROCEDIMENTO  CRIMINAL,  ATÉ  A  DECISÃO  DO  ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO (LEI N° 9.474/97, ART. 10). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 304 do CP, uma
vez que dois estrangeiros (cidadãos das Repúblicas de Togo e de Mali), no dia 20/08/2016, no
Aeroporto  Internacional  de  Guarulhos,  teriam  apresentado  à  migração  passaportes  contendo
vistos brasileiros falsos quando ingressaram em território nacional.  Em 29/08/2016, solicitaram
refúgio no Brasil, nos termos da Lei nº 9.474/97. 2. Após o exame pericial dos documentos, o MPF
promoveu o arquivamento quanto ao refugiado K.S., em razão da verificação da autenticidade do
passaporte e do visto brasileiro apresentados. Com relação ao refugiado Y.S.B, tendo em vista a
constatação da falsidade do visto, requereu a suspensão do feito, com fulcro no art. 10 da Lei n°
9.474/97,  pelo  prazo  de  06  (seis)  meses.  3.  A  Juíza  Federal  deferiu  a  homologação  do
arquivamento em relação a K.S. e a suspensão do Inquérito Policial quanto a Y.S.B., até que o
CONARE  informe  o  reconhecimento  ou  não  de  sua  condição  de  refugiado.  4.  Em  nova
manifestação,  a  Procuradora  da  Republica  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito
Policial  também em relação  a  Y.S.B.,  por  considerar  "que  as  mesmas razões que  levam ao
arquivamento  de  inquéritos  policiais  que  tratam  de  crimes  tributários,  quando  os  créditos
tributários encontram-se parcelados, estão aqui presentes." Analogia ao Enunciado n° 19 desta 2ª
CCR. 5. Discordância da Juíza Federal, por considerar que a hipótese prevista é de suspensão do
procedimento. 6. De acordo com o art. 121 da Lei n° 13.445, de 24 de maio de 2017, que instituí a
nova Lei de Imigração, devem ser observadas as disposições da Lei n° 9.474/97, nas situações
que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. 7. No presente caso, Y.S.B. solicitou refúgio no
Brasil,  nos  termos  da  Lei  nº  9.474/97,  alegando  risco  de  morte  em  eventual  reingresso  no
respectivo  país  de  origem. Não há nos  autos,  entretanto,  até  o  presente  momento,  qualquer
informação de que tenha sido julgado o requerimento pelo CONARE. 8. Conforme previsão legal
(Lei  n°  9.474/97,  art.  10),  a  hipótese  prevista  para  o  presente  caso  é  de  suspensão  do
procedimento  administrativo  ou  criminal  enquanto  pendente  de  apreciação  o  requerimento
formulado às autoridades administrativas competentes, sendo que o arquivamento se dará caso a
condição de refugiado seja reconhecida. 9. Apesar de existirem determinadas semelhanças nas
razões  de  arquivamento  do  presente  inquérito  policial  e  as  que  levam  ao  arquivamento  de
procedimentos  que  tratam  de  crimes  tributários  (como  a  previsão  legal  de  suspensão  do
procedimento  criminal  até  a  decisão  na  seara  administrativa,  bem como da  necessidade  de
comunicação ao órgão de investigação quando da referida decisão), as circunstâncias específicas
das referidas hipóteses se diferem, não sendo possível uma interpretação analógica do disposto
no Enunciado n° 19 desta 2ª CCR. 10. No caso dos crimes tributários, há um prévio procedimento
administrativo perante a Receita Federal,  com a consequente constituição definitiva do crédito
tributário. Após, há a celebração de um acordo de parcelamento entre o investigado e o órgão
fiscal, em que são definidas formalmente todas as condições, os prazos e a forma de pagamento,
sendo que o eventual descumprimento do parcelamento será constatado pelo Órgão Fazendário.
11. Já no caso do pedido de refúgio, diferentemente do que ocorre na seara fiscal, a análise do
requerimento formulado perante o CONARE ainda se encontra  em andamento,  não havendo,
neste momento inicial, qualquer apuração mais aprofundada dos fatos por parte do referido órgão
(Lei n° 9.474/97, arts. 17 a 201). 12. O STF, em recente precedente acerca da suspensão do
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processo de extradição até a decisão administrativa final a respeito do refúgio, decidiu no sentido
de determinar o sobrestamento do feito até a decisão administrativa final a respeito da solicitação
de refúgio (Ext  1424 QO, Rel:  Min.  DIAS TOFFOLI,  Segunda Turma, julgado em 27/06/2017,
publicado 20/09/2017). 13. Necessidade da suspensão do inquérito policial e acompanhamento
periódico do Ministério Público Federal. 14. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal, para cumprimento.

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.

014. Processo: JF/JUI-0000564-64.2017.4.01.3606-
INQ

Voto: 8688/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE JUÍNA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de coação no curso do processo (CP, art. 344), contra
Juíza Trabalhista. Devido a não homologação de um acordo trabalhista, o polo passivo da lide,
vislumbrando que estaria sofrendo perseguição por parte da Magistrada, perguntou a um terceiro
o  número  do  telefone,  bem  como  o  modelo  do  carro  da  Juíza,  por  conversa  no  aplicativo
WhatsApp. A Magistrada ficou sabendo por intermédio de um Promotor da Vara em que atua, que
a recomendou que tomasse cuidado. Promoção de arquivamento pelo MPF. Discordância do Juiz
Federal. Revisão (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oitiva da investigada,
entrevistas realizadas por equipe da Polícia Federal e elementos de informações constantes nos
autos reforçam que não é possível comprovar que houve o propósito, por parte da investigada, de
tomar  atitude  ameaçadora.  Inexistência  de  elementos  de  informação  suficientes  de  que  a
investigada exerceu de fato atividade de grave ameaça contra a Juíza.  Conduta criminosa de
difícil elucidação, ante a vagueza de elementos. Ausência de justa causa para o prosseguimento
da investigação. 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.

015. Processo: JF-JUN-0004430-94.2015.4.03.6128-
INQ

Voto: 8792/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  28ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, §2º, inciso II) praticado contra carteiro, em
que  foram  subtraídas  encomendas  que  estavam  dentro  do  veículo  dos  Correios,  o  próprio
automóvel e o telefone celular da vítima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligencias. Não identificação dos suspeitos e ausência de testemunhas. O funcionário que estava
dirigindo o veículo não soube informar as características dos assaltantes em decorrência lapso
temporal transcorrido. IMEI fornecido por empresa privada de telefonia não foi suficiente para
identificar os possíveis autores de delito. Inexistência de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,vestígios  biológicos,  etc).  Ausência  de  linha
investigatória capaz de de elucidar a autoria do crime. 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.

016. Processo: JF/MG-0027256-03.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 8676/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
PRÁTICA  DE  OPERAÇÃO  TÍPICA  DE  SEGURADORA,  SEM  A  DEVIDA  AUTORIZAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. FATOS NARRADOS QUE CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional,  previsto  no  art.  16  da  Lei  nº  7.492/86,  tendo  em  vista  que
administradores de associação estariam praticando operação típicas de seguradora sem a devida
autorização, consistente na implementação e execução de contratos tidos como de seguro. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que os contratos
firmados entre a entidade investigada e seus associados não ostentam características que os
tornem típicos contratos de seguro, mas seria associação sem fins lucrativos com prestação de
assistência mútua. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. Das
informações constantes dos autos, verificam-se indícios de que a associação investigada atuou
sem a devida autorização na atividade securitária, incidindo na prática do crime previsto no 16 c/c
art.  1º,  parágrafo  único,  inciso  I,  da  Lei  nº  7.492/86.  5.  Precedentes  desta  2ª  CCR:  Voto  n°
3461/2017, Processo n° 0002810-22.2016.4.01.3815, julgado na Sessão n° 677, de 15/05/2017,
unânime; Voto n° 379/2017, Processo n° 0060629-59.2016.4.01.3800, julgado na Sessão n° 670,
de 30/01/2017,  unânime.  6.  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.

017. Processo: JF-RJ-2016.51.01.510615-3-TC Voto: 8695/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Suposto crime de
desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que,
além de justificar a ausência, apresentou boleto comprovando o pagamento da multa aplicada
devido ao seu não comparecimento à audiência. Para a configuração do crime de desobediência
não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável
que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil,
processual  civil  ou  administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  não
cumprimento caracteriza crime. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Precedentes: STF " HC 88.572, Rel.
Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62; STJ " HC 115.504/SP, Rel. Min. Jane
Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 09/02/2009; Apn 506/PA, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008. Requisitos não atendidos no caso.
Aplicação de multa. Atipicidade. 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.

018. Processo: JFRS/SLI-5003039-
31.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 69/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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019. Processo: JF/SC-5011568-48.2016.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 8360/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de descaminho (CP, art. 334) e de
contrabando de cigarros (CP, art. 334-A). Mercadorias estrangeiras apreendidas avaliadas em R$
962,54, cujos tributos evadidos seriam de R$ 770,88. Apreensão, também, de 24 (vinte e quatro)
maços  de  cigarros.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  aplicação  do  princípio  da
insignificância, em relação a ambos os crimes. A Juíza Federal determinou o arquivamento em
relação ao crime de descaminho, tendo discordado apenas quanto ao crime de contrabando de
cigarros, por entender inaplicável o referido princípio. Aplicação do art. 28 do CPP. No presente
caso, foram apreendidos apenas 24 (vinte e quatro) maços de cigarros de origem estrangeira, o
que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada, seja pela
diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto (Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016). Consta dos autos que a
investigada possui outra autuação pela Receita Federal, mas apenas por descaminho. Ausência
de reiteração específica da conduta de contrabando de cigarros. 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.

020. Processo: JF/SP-0003216-06.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 8556/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O
ENQUADRAMENTO, EM TESE, DA CONDUTA NO ART. 334-A (CONTRABANDO). APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40,
I,  ambos da Lei  n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 19 (dezenove) sementes de
maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos por considerar que a conduta praticada se amolda ao crime
do art.  28 da Lei  n° 11.343/2006). Tendo os fatos ocorido em 28/04/2014, entendeu, no caso
concreto,  pela  prescrição  da  da  pretensão  punitiva.  3.  Discordância  da  Magistrada  sob  o
fundamento de que "...em tese, há a configuração do delito tipificado no artigo 33, I, da lei nº
11.343/2006,  não  sendo  cabível  ao  caso  a  prescrição  de  delito  mais  leve,  uma  vez  que  as
sementes, ainda que em pequena quantidade, constituem MATÉRIA-PRIMA ou INSUMO para a
produção, em maior volume, da substância entorpecente". 4. De início, observo que nos autos do
Inquérito  Civil  nº  1.17.000.000024/2016-81,  a  Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal
expediu em 20/02/2017, a Recomendação nº 9/2017, ao Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária " ANVISA para que regulamente, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), as atividades de
importação de sementes, plantio, cultivo e colheita da planta Cannabis sativa, desenvolvidas com
finalidade de pesquisa científica. 5. A semente de cannabis sativa ("maconha"), ainda que não
apresente em sua composição a substância tetrahidrocannabiol (THC), é insumo vegetal, ou seja,
é matéria-prima destinada à preparação da maconha, substância entorpecente de uso proibido no
país,  dado que  a germinação da mesma é etapa  inicial  do  crescimento da planta  cuja  folha
originará a droga.  6.  Extrai-se da Lei  nº.11.343/06 que adquirir  ou importar  matéria  prima ou
insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art.
33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou colhedor. 7.
No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do
delito a matéria-prima ou insumo de substância  entorpecente,  mas, tão somente,  a droga ou
planta, conforme caput e §1º, respectivamente. Trata-se, na realidade, de silêncio eloquente do
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legislador, que dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins
de uso tal objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a
matéria  prima ou insumo para preparar  ou cultivar  a droga.  8.  Afastada a norma especial,  é
possível  atrair  a  incidência  do  previsto  no  art.  334-A (contrabando)  do  CP,  uma vez  que  as
sementes  estariam  subsumidas  ao  conceito  de  mercadoria  proibida,  nas  diversas  normas  a
respeito do tema: Lei nº 10.711/2003, Decreto nº 5.153, de 2004, Registro Nacional de Cultivares
(RNC), Registro Nacional de Sementes e Mudas " RENASEM, Instrução Normativa nº 50/2006 do
MAPA,  Portaria  nº  344/98  do  Secretário  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde  e
Resolução RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de
2016.  9.  Todas  essas  normas  legais  indicam  que  a  semente  de  maconha  é  mercadoria  de
importação  proibida,  o  que  configura,  em  tese,  o  crime  de  contrabando.  A  relação  é  de
generalidade com os crimes da Lei  de Drogas,  sendo inaceitável  reduzir  a conduta de quem
importa  sementes  a  um  ante  factum  impunível  (Precedente:  TRF-3  -  HC:  25590  SP).  10.
Suficientemente  demonstrados  os  indícios  de  autoria  e  prova  da  materialidade  do  crime  de
contrabando,  diante  do  reduzido  número  de  sementes  importadas,  deve-se  analisar  a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese. 11. Há que se considerar,
quanto ao ponto, que a pequena quantidade para o plantio destinado ao consumo próprio, induz à
mínima  ofensividade  da  conduta,  à  ausência  de  periculosidade  da  ação  e  o  ínfimo  grau  de
reprovabilidade  do  comportamento,  razões  que  comportam  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância  ao  presente  caso.  Precedentes  do  CIMPF.  12.  Ressalte-se,  por  fim,  que
recentemente  a  Sexta Turma do Superior  Tribunal  de Justiça entendeu que a  importação  de
pequena quantidade de matéria prima ou insumo destinado à preparação de droga para consumo
pessoal é atípica (REsp 1675709/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/10/2017). 13. 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

021. Processo: JF/SP-0010142-32.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 8643/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CP. MPF:
ARQUIVAMENTO FUNDADO NA HIPÓTESE  DE CRIME IMPOSSÍVEL.  DISCORDÂNCIA DO
JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  PRESENTES  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA
INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a prática do crime de uso de documento
falso (CP, art. 304), em razão da apresentação de diploma, certificado de conclusão de curso e
histórico escolar possivelmente falsos perante o Conselho Regional de Educação Física do estado
de São Paulo, quando do requerimento de registro profissional.  2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de crime impossível, tendo em vista que a
apresentação de documento falso com o fim de obter o registro profissional perante qualquer
conselho  regional,  constitui  meio  absolutamente  inábil  ante  o  rígido  controle  interno  sempre
exercido  por  tais  autarquias  federais.  3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  não  homologou  o
arquivamento por entender que o crime de uso de documento falso é formal, consumando-se no
momento em que o investigado apresenta os documentos, independentemente do deferimento do
registro profissional e efetivo exercício da profissão. Ressaltou que o procedimento de consulta à
instituição de ensino adotado pelo Conselho profissional, com o fim de conferir a autenticidade
dos  documentos,  não  é  capaz  de  configurar  a  ocorrência  de  crime  impossível.  4.  Para  o
enquadramento do uso de documento falso como crime impossível, exige-se que a falsificação
seja grosseira, facilmente perceptível por uma pessoa de inteligência e capacidade estritamente
comuns, excluindo qualquer possibilidade de consecução da finalidade visada pelo agente com a
sua apresentação. Exige-se que o meio (documento falso) utilizado seja absolutamente ineficaz
para a  obtenção do resultado pretendido.  5.  Caso a constatação da falsidade demande uma
habilidade ou atenção um pouco maior da pessoa que o analisa, possuindo o documento aptidão,

11/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

ainda que mínima, para atingir o resultado a que se destina, poder-se-ia falar, no máximo, em
meio relativamente ineficaz, incapaz de afastar a punibilidade da conduta delitiva. 6. No caso, só
foi possível constatar a falsificação após diligência efetuada pelo Conselho Regional de Educação
Física junto à instituição de ensino, com a qual se identificou a falsidade. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

022. Processo: JF/SP-0016594-97.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 67/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: VOTO-VISTA. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, INCISO I,
C/C  ART.  40,  INCISO  I,  AMBOS  DA LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE
MACONHA. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO (CPP, ART.
28).  PEQUENA QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O ENQUADRAMENTO,  EM
TESE,  DA CONDUTA NO  ART.  334-A (CONTRABANDO).  APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei
n°  11.343/2006,  tendo em vista  a apreensão de 10 (dez)  sementes de maconha oriundas do
exterior.  2.  Em  deliberação  na  Sessão  n°  673,  esta  Câmara,  por  maioria,  discordou  do
entendimento do membro do MPF oficiante e decidiu pela continuidade do feito, entendendo ser o
caso, em tese, de tráfico internacional de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c o art. 40,
inciso I). 3. A Procuradora da República designada, entendendo que os fatos investigados amolda-
se ao art. 28 da Lei n° 11.343/06 e, estando fulminados pela prescrição da pretensão punitiva,
promoveu novo arquivamento dos autos. 4. Discordância da Juíza Federal, que entendeu haver,
em tese, a configuração do delito tipificado no art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006. 5. Preliminarmente,
necessário  consignar  que,  como  bem  ressaltou  o  Relator,  o(a)  Procurador(a)  da  República
designado(a) para prosseguir na investigação em razão de deliberação tomada por esta 2ª CCR,
não está agindo em nome próprio, mas sim, por determinação do Colegiado, que equivale à do
PGR. Assim, a menos que surjam novos elementos de informação, não cabe a renovação da
proposta de extinção do feito por fundamentos idêntico ao já rejeitado. Em tais casos, em que ao
oficiar o(a) Procurador(a) da República age por delegação, e não em nome próprio, não há falar
em  violação  ao  princípio  da  independência  funcional  do  Membro.  6.  No  mérito,  entretanto,
entendo ser o caso de arquivamento, por fundamento diverso do consignado pela Procuradora da
República designada. Isso porque, houve posicionamento superveniente deste Colegiado, em que
foi mantido o arquivamento de procedimento que apura importação de pequena quantidade de
sementes de maconha (Voto n° 7217/2017, Processo n° 0015715-90.2013.4.03.6181, Sessão n°
690, de 25/09/2017, unânime). 7.  Ressalte-se que, recentemente,  a Sexta Turma do Superior
Tribunal  de Justiça  entendeu que  a importação de pequena quantidade  de matéria  prima ou
insumo destinado à preparação de droga para consumo pessoal é atípica (REsp 1675709/SP, Rel.
Min.  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em  22/08/2017,  DJe
13/10/2017).  8.  Observo  que  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº  1.17.000.000024/2016-81,  a
Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal  expediu  em  20/02/2017,  a  Recomendação  nº
9/2017, ao Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA para que regulamente, no
prazo de 180 (cento e oitenta dias), as atividades de importação de sementes, plantio, cultivo e
colheita  da planta  Cannabis  sativa,  desenvolvidas  com finalidade  de pesquisa  científica.  9.  A
semente  de  cannabis  sativa  ("maconha"),  ainda  que  não  apresente  em  sua  composição  a
substância tetrahidrocannabiol  (THC),  é insumo vegetal,  ou seja,  é matéria-prima destinada à
preparação  da  maconha,  substância  entorpecente  de  uso  proibido  no  país,  dado  que  a
germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta cuja folha originará a droga. 10.
Extrai-se da Lei nº.11.343/06 que adquirir  ou importar matéria prima ou insumo de substância
entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art. 33, §1º, incisos I e II,
no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou colhedor.  11. No art.  28 da Lei
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nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do delito a matéria-
prima ou insumo de substância entorpecente, mas, tão somente, a droga ou planta, conforme
caput  e §1º,  respectivamente.  Trata-se,  na realidade, de silêncio eloquente do legislador,  que
dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins de uso tal
objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a matéria
prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga. 12. Afastada a norma especial, é possível
atrair  a incidência do previsto no art.  334-A (contrabando) do CP, uma vez que as sementes
estariam subsumidas ao conceito de mercadoria proibida,  nas diversas normas a respeito do
tema: Lei  nº 10.711/2003, Decreto nº 5.153, de 2004, Registro Nacional de Cultivares (RNC),
Registro Nacional de Sementes e Mudas ¿ RENASEM, Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA,
Portaria nº 344/98 do Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e Resolução RDC
nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016. 13. Todas
essas normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o
que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da
Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem importa sementes a um ante factum
impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 14. Suficientemente demonstrados os indícios de
autoria  e  prova  da  materialidade  do  crime  de  contrabando,  diante  do  reduzido  número  de
sementes importadas, deve-se analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
à hipótese. 15. Há que se considerar, quanto ao ponto, que a pequena quantidade para o plantio
destinado  ao  consumo  próprio,  induz  à  mínima  ofensividade  da  conduta,  à  ausência  de
periculosidade  da  ação  e  o  ínfimo  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento,  razões  que
comportam a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. Precedentes do CIMPF.
16. Manutenção do arquivamento.

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

023. Processo: PRM-JND-3422.2014.000014-0-INQ Voto: 8625/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta existência dos crimes de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista e patrocínio infiel (CP, arts. 203 e 355, parágrafo único). Suspeita de
lide simulada envolvendo advogado e empresa particular,  com o fim de obter  acordo judicial,
prejudicando  os  interesses  do  reclamante.  Em  grau  recursal,  o  TRT,  por  meio  de  acórdão,
homologou o acordo firmado pelas partes e pôs fim à lide trabalhista. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). No referido caso, não houve nenhum dano aos interesses do assistido.
Desta forma, se não ocorre o prejuízo, o fato poderá constituir falta de ética profissional, mas não
o crime de patrocínio infiel, pois o tipo penal exige o prejuízo aos interesses do assistido. A Justiça
do Trabalho em primeira instancia notificou a OAB para as providências cabíveis. Materialidade
delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Ausência de indícios 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.

024. Processo: PRM-JND-3422.2017.000052-0-INQ Voto: 8622/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  roubo (CP,  art.  157,  §2º,  incisos  I  e  II)  praticado  contra
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carteiro,  em que foram subtraídas encomendas que estavam dentro  do veículo dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não identificação dos suspeitos e ausência de
testemunhas. O funcionário que estava dirigindo o veículo não soube informar as características
dos  assaltantes  em decorrência  do  nervosismo  devido  as  ameaças  sofridas.  Inexistência  de
outros  elementos  técnicos  formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,
imagens,vestígios biológicos, etc). Ausência de linha investigatória capaz de de elucidar a autoria
do crime. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

025. Processo: 1.30.001.003958/2017-12 Voto: 8693/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

026. Processo: 1.00.000.018646/2017-44 - Eletrônico Voto: 8569/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRETOS-SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  (ELETRÔNICO).  MANIFESTAÇÃO  PARTICULAR
ENCAMINHADA  À  SALA  DE  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO,  DIRIGIDA  À  2ª  CCR.
REQUERIMENTO  DE  REVISÃO  DE  PROMOÇÕES  DE  ARQUIVAMENTO  DE  INQUÉRITO
POLICIAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  MANIFESTAÇÕES  MINISTERIAIS  DE
ARQUIVAMENTO QUE FORAM REALIZADAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DESTE
ÓRGÃO  REVISOR,  UMA  VEZ  QUE  NÃO  HÁ  NOTÍCIA  DE  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO.
HIPÓTESE  QUE  NÃO  SE  ENQUADRA  NO  ART.  28  DO  CPP  OU  NA  LC  N°  75/93.  1.
Procedimento Administrativo eletrônico instaurado a partir de manifestação encaminhada à Sala
de  Atendimento  ao  Cidadão,  dirigida  a  esta  2ª  CCR,  em  que  cidadão  requer  a  revisão  de
promoções de arquivamento de determinado inquérito policial, dentre outras medidas. 2. Consta
dos  autos  que  as  promoções  de  arquivamento  do  IPL  referidas  pelo  manifestante  foram
promovida perante à 1ª Vara da Subseção Judiciária de Barretos/SP. 3. Compete à 2ª Câmara, no
âmbito revisional, manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar
ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral (LC n°
75/93, art. 62, IV); decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do MPF (LC n° 75/93, art. 62,
VII); manifestar-se sobre os declínios de atribuições ao Ministério Público Estadual (Enunciados n°
32 e 33); e os casos de aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Caso o membro
oficiante opte por promover o arquivamento em juízo, os autos somente serão submetidos ao crivo
da 2ª CCR se houver discordância do Magistrado com relação ao arquivamento, nos termos do
disposto no art. 28 do CPP. Não havendo divergência por parte Juízo, não cabe mais, em regra, a
está instância revisora se manifestar sobre o caso. 5. Considerando que o Membro do Ministério
Público Federal oficiante promoveu o arquivamento do IPL em Juízo, e não sendo a presente
hipótese de aplicação do art. 28 do CPP, não conheço da remessa e determino o arquivamento
deste procedimento (PA n° 1.00.000.018646/2017-44).

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

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

027. Processo: DPF/DF-0948/2016-INQ Voto: 8442/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei  nº  7.492/86,  em decorrência  de possível  uso de documentos falsos para obtenção de
financiamento de veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão nos autos do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão,
de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao
Consumidor (CDC) para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária configura, em
tese,  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público
Estadual.  Inocorrência  de  operação  de  financiamento.  Ausência  de  vinculação  à  finalidade
específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito
de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu,
na  espécie,  a  existência  de  conduta  que  lesiona  exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição
financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da
Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art.
109 da CF. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a
persecução penal. Homologação do declínio 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

028. Processo: DPF/DF-1627/2013-INQ Voto: 8593/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista o suposto uso fraudulento,  pelo investigado, dos dados pessoais de
terceiro,  para  obtenção de  crédito  junto  a  instituição  bancária  particular  para  a  aquisição  de
veículo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a contratação de operação de
crédito  com garantia  de  alienação  fiduciária  de  veículo  automotor,  escolhido  e  indicado  pelo
particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a
utilização de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição
financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira prejudicada tiver natureza privada. Operação de financiamento não verificada. Ausência
de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral
da República, que adotou o mesmo posicionamento deste Colegiado. Não incidência do previsto
no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal
previstas no art. 109 da CF. Homologação do declínio de atribuições.

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

029. Processo: DPF/SAL/PE-00221/2010-INQ Voto: 8615/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Investigados que simulavam o roubo das cargas que
transportavam  em  serviço  de  frete,  com  a  finalidade  de  receber  o  valor  da  indenização  da
seguradora, além de procederem à venda das mercadorias a receptadores. Operação policial que
teve como alvo de investigação os delitos de apropriação indébita (CP, art. 168) e de receptação
(CP, art. 180). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento
do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,  serviços ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração  penal  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.Precedente  do  STJ  (CC
113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que
os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

030. Processo: PR/SP-3000.2017.001715-6-INQ Voto: 8743/2017 Origem:  GABPR12-GTS  -
GUSTAVO TORRES SOARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista o suposto uso fraudulento,  pelo investigado, dos dados pessoais de
terceiro,  para  obtenção de  crédito  junto  a  instituição  bancária  particular  para  a  aquisição  de
veículo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a contratação de operação de
crédito  com garantia  de  alienação  fiduciária  de  veículo  automotor,  escolhido  e  indicado  pelo
particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a
utilização de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição
financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira prejudicada tiver natureza privada. Operação de financiamento não verificada. Ausência
de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral
da República, que adotou o mesmo posicionamento deste Colegiado. Não incidência do previsto
no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal
previstas no art. 109 da CF. Homologação do declínio de atribuições.

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

031. Processo: SR/DPF/PI-0711/2017-IPL Voto: 8616/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV) praticado contra agência dos
Correios. Arrombamento e subtração da quantia de R$ 18.712,78 que pertenciam ao patrimônio
do Banco do Brasil S.A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores
subtraídos  que  pertenciam integralmente  ao  Banco  do  Brasil,  sociedade  de  economia  mista.
Inexistência de dano ao serviço postal (R$ 136,54). Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ, 676ª Sessão de Revisão,  24/4/2017, unânime).  Não ocorrendo com a infração prejuízos
penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
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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.

032. Processo: SRPF-AP-00408/2016-INQ Voto: 8367/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Comunicação de subtração de sacos
de cimento destinados à consecução da obra do prédio do Tribunal Regional do Trabalho. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Diligências. Informações prestadas pelo
Chefe da Seção de Segurança do Tribunal no sentido de que os materiais subtraídos pertenciam
à empreiteira responsável pela obra, não tendo havido qualquer prejuízo ao erário. 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.

033. Processo: 1.15.000.002609/2017-91 Voto: 8394/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

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

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

034. Processo: 1.16.000.000028/2017-88 Voto: 8537/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento, por parte da Advocacia-Geral da União, de
ação anulatória de ato administrativo, para apuração de eventual prática de crime nos fatos objeto
da  referida  ação.  O  ato  administrativo  que  se  busca  anular  na  ação  judicial  decidiu  pelo
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licenciamento  disciplinar  de  militar  das  Forças  Armadas  e  pela  sua  exclusão  do  Curso  de
Formação da AMAN. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual constrangimento
ilegal por parte do comandante contra o cadete na aplicação das punições disciplinares, ou ainda,
a conduta transgressora do autor apurada na ação, podem constituir crime efetivamente 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.

035. Processo: 1.17.000.002111/2017-54 - Eletrônico Voto: 8543/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

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

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

036. Processo: 1.17.000.002161/2017-31 - Eletrônico Voto: 8685/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que pessoa estaria, em tese, se passando por policial para realizar abordagens não autorizadas
em pessoas aparentemente menores de idade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 - 2a CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto
e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

037. Processo: 1.18.002.000347/2017-07 - Eletrônico Voto: 8540/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
ato  ilícito  criminal  por  parte  de  síndico  do  Residencial  Belle  Luna,  Bairro  Esplanada  II,
Valparaíso/GO,  ocorrido  no dia  04.04.2017,  no qual  teria  usado os  dados do  noticiante  para
transferir uma dívida para o seu nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Não ocorrendo,  com a infração  penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou interesse direto  e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

038. Processo: 1.22.000.003139/2017-49 Voto: 8405/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de lesão corporal (CP, art. 129), abuso de poder (CP, art. 382) e
abuso de autoridade (Lei 4.898/95, art. 3º, "a" e "i" e art. 4º, "a", "b" e "h"), atribuídos a funcionário
público  da  Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbanos  "  CBTU,  sociedade  de  economia  mista.
Ausência  de  prejuízo  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  ou  de  suas
entidades. Aplicação da Súmula 42/STJ: "Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar
as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu
detrimento". Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

039. Processo: 1.22.000.003267/2017-92 Voto: 8404/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86, art. 19) e/ou
desobediência (CP, art. 330). Inadimplemento de contrato de financiamento de veículo, firmado
com instituição  financeira  privada.  Suspeita  de fraude na constituição  do  referido contrato  de
financiamento, hipótese aventada pelo magistrado, em ação que determinou a busca e apreensão
do bem. Frustração da tentativa de apreensão, em razão de o irmão do investigado ter evadido do
local com o referido veículo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
teor  de  recente  entendimento  firmado  por  esta  2ª  CCR  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de  31/07/2017),  a  fraude  em  contrato
bancário  na  modalidade  de  empréstimo Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC),  realizada  sem
direcionamento em banco ou financeira, para aquisição de veículo com gravame de alienação
fiduciária  caracteriza,  em  tese,  o  delito  de  estelionato.  Operação  de  financiamento  não
constatada,  pois  ausente vinculação a finalidade específica,  o que impede a configuração de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional.  Aquisição de veículo que é dado em garantia do
crédito concedido. Conduta que melhor se amolda ao tipo previsto no art. 171 do CP. Eventual
crime de desobediência que também compete à Justiça Estadual em virtude da ordem legal ter
sido emanada por agente público estadual. 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.
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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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

040. Processo: 1.22.000.003378/2017-07 - Eletrônico Voto: 8506/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que
apresentador  de  programa  televisivo  teria  cometido  crime  ao  dar  bebida  alcoólica  a  uma
adolescente.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

041. Processo: 1.24.003.000209/2017-11 Voto: 8675/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304).
Relato  de  que  ex-prefeito  do  Município  de  Conceição/PB  teria  falsificado  seus  certificados
escolares  referente  ao  ensino  fundamental  e  utilizado  o  segundo  documento  para  conseguir
autorizações  para  funcionamento  de  2  emissoras  de  radiofusão.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A legislação que trata da autorização para explorar o
serviço de Radiodifusão Comunitária (Lei 9.612/1998, art. 9º, § 2º) não exige a apresentação de
certificado escolar para outorga da autorização. Documentos supostamente falsos expedidos por
instituições estaduais de ensino fundamental. Ausência de elementos mínimos justificadores das
atribuições do 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.

042. Processo: 1.26.004.000025/2017-68 Voto: 8660/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de apropriação indébita (CP, art. 168) cometido entre particulares. Narra o interessado que
possui  irmão  portador  de  deficiência  mental,  sendo,  portanto,  incapaz,  e  que  tem  como
representante legal seu outro irmão, que, por sua vez, não supre as necessidades básicas do
representado,  utilizando  o  benefício  assistencial  deste  em  proveito  pessoal,  enquanto  o
beneficiário estaria vivendo em condições indignas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). O simples fato de que o incapaz tem sua manutenção custeada com recursos
do benefício  assistencial  que  recebe do INSS não é capaz de  atrair  competência  da Justiça
Federal,  pois a lesão não se dá contra o ente federal,  mas contra o próprio beneficiário. 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
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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.

043. Processo: 1.29.000.003279/2017-66 Voto: 8401/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  irregularidade  na  fabricação  e  comercialização  de  produto
(medicamento). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Os fatos narrados
apontam para eventual prática dos crimes tipificados nos artigos 132 e 273 do Código Penal, ou,
ainda, no artigo 7º da Lei 8.137/90 (crime contra as relações de consumo), o que, por si só, não
tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos delitos
em apuração, haja vista que não atingem, de forma direta, bens, serviços ou interesses da União,
como, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte de servidores
da ANVISA. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta, fato que, também, poderia
justificar a competência da Justiça Federal.  Precedente STJ, Terceira Seção: CC 148.315/GO,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. Precedentes da
2ª  CCR:  Processo  nº  1.26.001.000021/2017-18,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de  20/03/2017,
unânime;  Processo  nº  1.36.001.000003/2017-81,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de  20/03/2017,
unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

044. Processo: 1.29.010.000269/2017-50 Voto: 8668/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  ameaça  (CP,  art.  147)  e  de  estelionato  (CP,  art.  171),
praticado  entre  particulares.  Declaração  prestada  pela  suposta  vítima,  perante  a  Justiça  do
Trabalho, onde atribui as condutas narradas a pessoas ligadas ao Sindicato dos Empregados no
Comércio  de  Ijuí/RS.  Revisão  de  declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.29.012.000150/2017-67 - Eletrônico Voto: 8585/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima comunicando suposta prática da contravenção penal de
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exploração de "jogo do bicho" (Decreto-Lei n° 3.688/41, art. 58) e crime de lavagem de capitais
(Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Aplicação do
Enunciado n° 37. Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crimes
antecedentes de competência da Justiça Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº
9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 05/06/2013).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

046. Processo: 1.29.020.000039/2017-71 Voto: 8678/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de relatório elaborado pelo 2º Grupo de
Polícia Ambiental do Município de Cachoeira do Sul/RS, para apurar eventual ocupação irregular
em  área  supostamente  pertencente  à  União,  naquele  município.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências. A Superintendência do Patrimônio da União
no Rio Grande do Sul " SPU/RS informou que a área apontada em questão é de propriedade do
Estado do Rio Grande do Sul, sendo que parte da extensão fora repassada por intermédio de
cessão da União ao Estado e que nesta não há invasão ou ocupação por terceiros, consoante
apontado no Memorial Descritivo Sumário juntado. 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

047. Processo: DPF/AM-00059/2013-INQ Voto: 8428/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  supressão  de  documento  (CP,  art.  305).  Extravio  de  malote  dos
Correios,  contendo  processos  e  procedimentos  enviado  às  Vara  Únicas  das  Subseções
Judiciárias de Tefé/AM e Tabatinga/AM, dentre os quais, processo e medida cautelar relativos à
Operação Imperador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido entre os
dias 14 e 16/8/2012. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela inexistência de
suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: DPF/AM-00343/2017-INQ Voto: 68/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Voto-vista. Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).
Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, no período
compreendido  entre  01/05/2014  a  28/02/2015.  Prejuízo  no  valor  original  de  R$  8.262,00.
Arquivamento fundado na aplicação do princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Realmente, a quantia sacada é inferior ao piso mínimo para o ajuizamento de
ações  de  ressarcimento  ao  INSS  (R$  10.000,00),  nos  termos  do  art.  3º-A,  da  Portaria  nº
377/2011/AGU,  o  que  denota  a  irrelevância  da  conduta  nos  âmbitos  cível  e  administrativo  e
corrobora  o  não  prosseguimento  da  investigação  na  seara  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:
1.23.000.000786/2017-61 e 1.23.000.002742/2016-95,  678ª Sessão, de 29/05/2017, unânimes.
Além disso,  as parcelas do benefício previdenciário foram recebidas mediante a utilização de
cartão magnético e a segurada não possuía procurador ou representante legal. Informação da
Polícia Federal de que não foi descoberto o responsável pelos saques pós-óbito. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado deliberou pela homologação do arquivamento, nos
termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, exceto quanto à aplicação
do princípio da insignificância, tendo em vista o voto médio do Dr. Juliano Baiocchi Villa-verde de
Carvalho,  fundado  na  ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria,  que  foi  acolhido,  por
unanimidade, nesta parte. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

049. Processo: DPF/ATM/PA-00055/2016-INQ Voto: 8400/2017 Origem:  GABPRM3-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  de  estelionato  e/ou  apropriação  indébita  contra  o  INCRA.
Espelho  informativo  existente  no  cadastro  do  órgão  federal,  em  nome  da  investigada,  que
registrava um recebimento de crédito no valor de R$ 15.000,00, referente a aquisição de material
de construção, sendo que esta informou que nunca solicitou ou utilizou tal crédito. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O INCRA manifestou-se no sentido de que
houve  um  erro  no  seu  sistema  durante  a  emissão  dos  contratos  de  Crédito  Instalação  "
Modalidade  Aquisição  de  Material  de  Construção,  e  que  o  valor  de  R$  15.000,00  nunca  foi
acessado  pela  investigada.  Acrescentou  ainda  que  tal  erro  já  havia  sido  solucionado.  Fatos
inicialmente narrados não foram comprovados. 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.

050. Processo: DPF/BG-00086/2017-INQ Voto: 8614/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática  do crime previsto  no art.  340  do CP.  Investigado  que teria
comunicado falsamente crime, na ocasião em que registrou boletim de ocorrência narrando a
realização de saques fraudulentos de seu seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Esclarecimentos.  Verificação  de  que  houve  de  fato  a  realização  de
requerimento  do  referido  benefício,  por  terceiro,  em  nome  do  comunicante.  Inexistência  de
comunicação falsa de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

051. Processo: DPF/JZO/BA-0254/2016-INQ Voto: 8531/2017 Origem:  GABPRM3-TASN  -
TICIANA  ANDREA  SALES
NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Possível
recebimento  indevido  de  auxílio-doença.  Retorno  ao  trabalho  remunerado  concomitantemente
com atividade remunerada, no período compreendido entre maio a novembro de 2015. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Atipicidade da conduta, no caso concreto. Benefício
que  foi  obtido  licitamente.  Retorno  do  agente  ao  exercício  de  atividade  remunerada,
concomitantemente com a percepção do referido benefício previdenciário que revela seu possível
estado de dificuldade financeira, pois, apesar de doente, resolveu trabalhar, em prejuízo à própria
saúde, para obter indispensável complementação e garantia de futura renda. Ausência de dolo.
Precedente  deste  Colegiado:  Processo  n°  0007764-20.2014.4.05.8100  (IPL  nº  1294/2013-4),
julgado na Sessão nº 622, de 22/06/2015, unânime. Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: DPF/MBA/PA-00155/2017-INQ Voto: 8471/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto Crime de tentativa de furto (CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II) cometido
contra  Agência  dos  Correios,  com  a  destruição  ou  rompimento  de  obstáculo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela
inexistência de suspeitos, em decorrência da falta de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Aplicação  da Orientação  n°  26/20161 da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: DPF/RN-2017.0001646-IP -
Eletrônico 

Voto: 8509/2017 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER
MARTINS DE ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV). Indivíduos
não identificados adentraram, mediante arrombamento, em agência dos Correios e subtraíram
uma TV de 42", uma arma de fogo e o valor de R$ 16.620,45 que se encontrava no guichê.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  durante  final  de  semana.
Informações de que o equipamento DVR utilizado para gravar as imagens da agência não estava
funcionando.  Diligências.  Realização  de  perícia  no  local  do  crime,  que  concluiu  que  houve
arrombamento  em uma das  janelas  e  em uma das  portas  de  acesso  à  agência,  danos nas
centrais  de comando,  elétrica  e  de câmeras  de monitoramento,  assim como manipulação da
central da rede de dados. Atestou, ainda, que o crime foi praticado mediante escalada e destreza.
Exame papiloscópico concluiu que não foi  possível  o levantamento de impressões digitais em
condições técnicas de confronto e individualização. Ausência de elementos probatórios de autoria
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delitiva.  Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis  e  inexistência  de
averiguação  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: DPF/SAL/PE-00079/2014-INQ Voto: 8627/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS,
previsto no art. 171, § 3º c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo em vista requerimento de benefício
da assistência social ao idoso por D. F. S. e E. P. S., nas datas de 20/07/2011 e 29/12/2010,
respectivamente,  mediante  apresentação  de  certidões  de  nascimento  supostamente  falsas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os benefícios não foram concedidos, uma vez
que o INSS desconfiou da autenticidade das certidões apresentadas, haja vista tratarem-se de
documentos  extemporâneos  e  emitidos  em  data  próxima  ao  requerimento  administrativo  do
benefício.  Investigadas que são ciganas.  1) Apesar das diligências empreendidas pela Polícia
Federal,  não foi  possível  localizar a senhora D. F.  S.,  bem como as testemunhas levadas ao
cartório para a obtenção da sua certidão de nascimento. 2) Em relação a E. P. S., o fato de a
certidão de nascimento ter sido lavrada a partir das declarações emitidas ciganos não é suficiente,
por  si  só,  para  demonstrar  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  nem  tampouco  comprova  que  as
declarações prestadas eram falsas. Constatação de que o seu documento de registro civil era
autêntico e contemporâneo, sem emendas e/ou rasuras. 3) Ausência de elementos mínimos da
materialidade  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: DPF/SR-AL-00187/2017-INQ Voto: 8395/2017 Origem:  GABPR4-GSML  -  GINO
SERVIO MALTA LOBO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342) perante a Justiça do
Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O processo em comento tinha como
um de seus objetivos, o recebimento, por parte da família, de indenização por danos morais e
materiais pela morte o trabalhador em suposto acidente de trabalho. Constatação de divergências
em  depoimento  de  testemunha,  gerente  da  fazenda,  durante  a  oitiva  policial  e  em  juízo,
relacionado à prestação de serviço, ou não, pelo falecido no momento de seu óbito. Na sentença,
o  juízo  sentenciante  não  julgou  procedente  o  pedido  de  indenização,  pois  considerou  que  o
falecido, no momento do acidente, estava exercendo atividade estranha a sua função de tratorista.
Além disso, entendeu que mesmo se estivesse a serviço do empregador no exato momento de
sua morte, configurando, portanto, relação de causalidade entre o acidente que vitimou o de cujus
e suas atividades, ainda assim não se poderia atribuir responsabilidade civil ao reclamado, uma
vez que não houve culpa de sua parte. Falsidade do depoimento identificada imediatamente pelo
Juiz  do  Trabalho.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Sentença  fundada  em
outros elementos de prova existentes nos autos. Não configuração de crime. Precedentes da 2ª
CCR/MPF:  Processo  nº  1.23.000.003602/2016-34,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016,
Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13,
680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
unânime;  e  Processo  nº  1.34.043.000242/2017-10,  680ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/06/2017,
Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime. Homologação do arquivamento.
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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.

056. Processo: DPF-UDI-00046/2016-INQ Voto: 8542/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de desobediência (CP, art. 330). Comunicação de que município não fez a
transferência de paciente da UAI- São Jorge para leito de UTI, descumprindo ordem judicial, tendo
o paciente ido a óbito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. O MPF
solicitou  informações  dos  motivos  pelos  quais  não  foi  realizada  a  transferência,  em  que  foi
esclarecido que o paciente dessaturou no momento em que seria transferido, tendo sido realizada
aspiração  com  grande  quantidade  de  secreção  e  o  paciente  entrado  em  parada
cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de PCR, durante 25 minutos, sem sucesso. Não
houve dolo em desobedecer a ordem judicial, uma vez que o Município de Uberlândia adotou as
providencias possíveis no momento para realizar a transferência, no entanto o paciente não tinha
condições para tal ato. Verossimilhança das afirmativas. Evidente ausência de dolo. Homologação
do arquivamento.

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

057. Processo: SR/DPF/PI-0018/2016-IPL Voto: 8368/2017 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/PICOS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de apropriação indébita  (CP, art.  168).  Comunicação de que
Advogados  teriam  se  apropriado  indevidamente  de  valores  decorrentes  de  ações  judiciais
ajuizadas para correção monetária de benefícios de salário-maternidade, supostamente valendo-
se de instrumentos de procuração ideologicamente falsos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  que  não  confirmaram  a  materialidade  delitiva.  Oitiva  de
supostas  vítimas e  investigados.  Informações de  que  houve  a  constituição  do  causídico  e  a
entrega de valores percebidos judicialmente. Ausência de indícios da prática do crime noticiado.
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.

058. Processo: 1.11.001.000432/2017-28 Voto: 8546/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  o  óbito  do  segurado,  ocorrido  em
11/08/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante a
utilização de cartão magnético. Inexistência de informações quanto a renovação de senha após o
óbito. Em que pese o segurado possuísse procuradora cadastrada, esta foi desativada no sistema
antes do falecimento do titular. Fatos ocorridos há aproximadamente 08 (oito) anos. Ausência de
indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

26/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

059. Processo: 1.13.000.000170/2017-37 Voto: 8555/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do desmembramento, promovido pelo Ministério Público Federal,
de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes previstos nos arts. 304 c/c 297, 180 e
311, todos do CP, bem como o crime do art. 309 do CTB. Investigado flagrado pela PRF dirigindo
sem carteira de habilitação e portando CRLV com indícios de falsidade. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oferecimento  de  denúncia  pelo  MPF quanto  ao  crime de  uso  de
documento falso (CP, art. 304 c/c 297) e desmembramento dos fatos relativos aos demais delitos,
para encaminhamento ao Ministério  Público Estadual.  A 4ª  Vara da Justiça Federal  acatou o
pedido  do  MPF e  declinou  de  sua  competência  para  processar  e  julgar  os  possíveis  delitos
previstos nos arts. 180 e 311, ambos do CP, e no art. 309 do CTB. Perda do objeto, em razão da
remessa  de  cópias  integrais  dos  autos  ao  MPE,  por  determinação  da  Justiça  Federal.
Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: 1.14.000.002867/2017-13 Voto: 8396/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A testemunha declarou que suas afirmativas
foram baseadas no "ouvir dizer" da autora, uma vez que se conhecem por frequentarem a mesma
igreja. Desconsideração do depoimento prestado pela testemunha. Sentença julgada totalmente
improcedente. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime.
Inexistência  de  materialidade  delitiva.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº
1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis
Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão,
de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº
1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, unânime. Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.14.000.003009/2017-88 Voto: 8478/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto tentado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I c/c art. 14, II) cometido contra
Agência dos Correios, com a destruição ou rompimento de obstáculo. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 18/12/2016. Ausência de elementos suficientes da
autoria delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros
elementos  técnicos  formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios
biológicos,  etc).  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: 1.14.000.003354/2017-11 Voto: 8554/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro, em que foram
subtraídas encomendas que estavam dentro do veículo dos Correios. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  identificação  dos  suspeitos  e  ausência  de  testemunhas.  O
funcionário que estava dirigindo o veículo não soube informar a placa do carro de onde saíram os
criminosos.  Inexistência  de  outros  elementos  técnicos  formadores  de  convicção  (fragmentos
papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc). Ausência de linha investigatória capaz de de
elucidar a autoria do crime. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.14.015.000118/2017-84 Voto: 8365/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

064. Processo: 1.14.015.000121/2017-06 Voto: 8406/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

065. Processo: 1.14.015.000129/2017-64 Voto: 8408/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

066. Processo: 1.14.015.000132/2017-88 Voto: 8364/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

067. Processo: 1.14.015.000135/2017-11 Voto: 8409/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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068. Processo: 1.15.000.001309/2017-95 Voto: 8548/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades cometidas pela administração de rádio comunitária, a
partir de eventual difamação da imagem da Justiça Eleitoral, cometida através da programação da
emissora nos dias 09/11/2007 e 12/11/2007. Fato que resultou na instauração de inquérito policial
e no oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público Estadual. Remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Federal para apurar a regularização/autorização de funcionamento. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informações da ANATEL demonstram que
a emissora de rádio possui autorização de funcionamento em caráter provisório (FaseP) para
operar sua estação de Radiodifusão Comunitária no Município de São Gonçalo do Amarante, na
frequência 98,7  Mhz.  Esclareu ainda que é permitida a operação de estação de radiodifusão
comunitária em FM, desde que haja a emissão de Licença definitiva de funcionamento, ou da
devida  autorização  de  funcionamento  em caráter  provisório,  conforme definido  na Portaria  nº
4334/2015. Ausência de elementos mínimos de irregularidade quanto ao funcionamento da rádio
comunitária, objeto desta investigação. Homologação do arquivamento.

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

069. Processo: 1.15.000.002737/2017-35 Voto: 8477/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática abusiva atribuída aos funcionários de determinado comércio na
Praia do Futuro, no Ceará, que estariam impedindo a circulação de vendedores ambulantes na
área de atuação do referido estabelecimento. Representação na qual o representante informa que
"quase sofreu violência física" e que tomou conhecimento da existência de "homicídio praticado
contra vendedor ambulante, cuja autoria teria sido de proprietários de barraca de praia". Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica
que  não  apresenta  nenhuma conduta  ilícita  em concreto  a  ser  apurada  que  tenha  causado
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução
criminal. Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.15.001.000293/2017-93 Voto: 8459/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  com base  em ofício  do  Cartório  Eleitoral  da  33ª  Zona  Eleitoral  "
município de Canindé, contendo indícios de que beneficiários do programa Bolsa Família recebem
indevidamente tal benefício por ter sido identificadas doações eleitorais dos investigados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação à conduta de M. A. G. Q. foi proposta
ação penal que tramita na 23ª Vara, pelo crime tipificado no art.  171, § 3º, tendo por base a
documentação  encaminhada  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Canindé/CE,  por
vantagem ilícita em detrimento da União, mediante fraude, consistente no recebimento de Bolsa
família, sem atender aos requisitos legais para tanto. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 2)
Quanto aos investigados D. B. P e E. B. S., os indícios de recebimento indevido do programa
Bolsa Família recaem sobre parentes dos doadores, mas tal circunstância também não demonstra
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que os referidos titulares e beneficiários do bolsa-família tenham renda per capita superior ao
previsto na lei para o benefício social, nos termos do art. 18 do Decreto 5.209/2004. 3) Da mesma
forma as investigadas R. M. P. G. e O. M. S. A, a incompatibilidade do valor doado no presente
caso, por si só, não constitui forte indício de ocorrência de ilícito, mormente diante do fato de estar
abaixo do valor da remuneração. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. 4) Homologação do arquivamento.

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

071. Processo: 1.15.002.000421/2017-99 Voto: 8626/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades cometidas por gestor municipal, no exercício de 2001,
que não teria comprovado o repasse a título de INSS de R$ 7.403,57, de IRRF de R$ 554,89, de
ISS de R$ 951,72, de Faltas de R$ 22,66 e de Contribuição Sindical de R$ 170,55, todos em
relação  à  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e  Desporto  do  Município  de  Piquet  Carneiro/CE
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no exercício de 2001. Valores
que totalizam R$ 9.103,39. Ausência de individualização de conduta dolosa. Ultrapassados mais
de 15 (quinze) anos, não há nos autos qualquer elemento de materialidade de crime cuja pena
máxima seja superior a 8 (oito) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109). Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.15.002.000475/2017-54 - Eletrônico Voto: 8539/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do Código Penal). Investigada,
nascida  em  16.01.1936  (81  anos),  que  teria  omitido  renda  ou  receita,  a  fim  de  garantir  a
concessão de Benefício de Amparo Social ao Idoso, vindo a cumular, de forma indevida, este
benefício  com o  de  Pensão  por  Morte.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Benefício fraudulento cessado em 21 de junho de 2010. Investigada que possui mais de 70 anos
de idade. Prazo prescricional de 12 anos reduzido à metade. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III c/c art. 115). Homologação do
arquivamento.

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

073. Processo: 1.15.004.000118/2016-95 Voto: 8621/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligência. Oficiada, a ANATEL informou que a estação de radiodifusão investigada
encontra-se com o Ato  de Uso de Radiofrequência  ou  Instalação  emitido,  podendo-se,  desta
forma, concluir que a emissora atende aos requisitos de operação, em caráter provisório, até a

30/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

emissão da licença definitiva de funcionamento. Esclareceu, ainda, que é permitida a operação de
estação de radiodifusão desde que haja a emissão de licença definitiva ou da devida autorização
de funcionamento em caráter provisório, conforme definido no Decreto n° 52.795/63. A solicitação
prévia  de  autorização  à  ANATEL,  para  obter  o  direito  de  explorar  o  serviço,  afasta  a
clandestinidade  necessária  à  configuração  do delito.  Precedente:  STJ,  HC nº  358.160/PA,  5ª
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/06/2016. Ausência de justa causa para dar prosseguimento
à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.16.000.002564/2017-18 Voto: 8549/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de falsificação de documento particular, em
razão de divergências nas assinaturas contidas em procurações juntadas em processo eleitoral.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos autos de agravo de instrumento, o Juízo
Eleitoral  intimou  o  agravante,  ora  noticiado,  a  juntar  o  original  da  procuração,  com  firma
reconhecida  em  cartório.  Suspeita  inicial  que  foi  suplantada  pelo  completo  atendimento  ao
requisito processual imposto, uma vez que o noticiado juntou aos autos a declaração com firma
reconhecida, convalidando a validade do instrumento procuratório. Ausência de indícios da prática
do crime noticiado. 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.

075. Processo: 1.16.000.002736/2017-53 Voto: 8427/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Divergências  nas
assinaturas de documentos de identidade e da procuração colacionados a processo em curso na
Justiça Federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligência. Em virtude da
divergência,  requereu-se  a  juntada  de  outra  procuração  com  reconhecimento  de  firma.
Constatação de que a mudança na grafia se deve ao lapso temporal da data de emissão da
carteira de identidade e da data que foi anexada a procuração. Ausência de elementos probatórios
da ocorrência de crimes ou qualquer irregularidade nos documentos apontados. Homologação do
arquivamento.

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

076. Processo: 1.16.000.003088/2017-52 Voto: 8430/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de tentativa de furto contra a Caixa Econômica Federal (CP, art.
155, §4º, I). Funcionário informou ao Departamento de Polícia Federal a ocorrência de tentativa
frustrada  de  furto  a  um  dos  caixas  eletrônicos  da  Agência  de  Sobradinho/DF.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Os laudos periciais  e  papiloscópicos  não
apresentaram  condições  para  confronto  e  não  apontaram  suspeitos.  Constatação  de
impossibilidade de reconhecimento de autoria em consonância com os laudos periciais. Ausência
de  elementos  probatórios  de  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  averiguação  potencialmente  idônea.  Aplicação  da
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Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: 1.18.001.000330/2017-51 Voto: 8530/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta subtração de valores pertencentes a cliente da Caixa Econômica Federal
" CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiada, a CEF informou
que não foi identificada nenhuma movimentação bancária na conta da suposta vítima, no período
entre o sumiço e o efetivo bloqueio do cartão (entre às 11:00h e às 23:00h, do dia 04/02/2017).
Inexistência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

078. Processo: 1.20.006.000141/2016-08 Voto: 8398/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUÍNA-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto Crime de falsificação do selo ou sinal público (CP,
art. 296, § 1º, III). Os advogados investigados utilizaram o Brasão da República, a identificação no
cabeçalho e o endereço de rodapé correspondente ao da Procuradoria da República em Mato
Grosso,  em  peça  de  interposição  e  na  de  razões  de  recurso  de  apelação.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta dos advogados denota utilização indevida de
símbolo  identificador  por  terem copiado,  grosseiramente,  recurso  de  apelação  já  aviado  pelo
Ministério  Público Federal.  A identificação dos  agentes  como advogados,  com os respectivos
registros profissionais, apenas denota a ausência de dolo voltado a macular a fé pública. Registre-
se que é possível cogitar que tenham os advogados praticados as elementares do art. 296, § 1º,
III, CP com culpa, na espécie negligência, com o que suas condutas não são puníveis (art. 18,
parágrafo  único,  CP).  Ainda  que  se  admita  que  tivessem  os  causídicos  agido  dolosamente,
iniciando  a  execução  do  delito  do  art.  296,  §  1º,  III,  CP,  o  crime  jamais  alcançaria  sua
consumação,  porquanto  a  identificação  profissional  de  ambos  nas  peças  denota  a  ineficácia
absoluta do meio (art. 17, CP) e, consequentemente, completa inaptidão a vulnerar o bem jurídico
penalmente tutelado. Fatos já foram reportados à Ordem dos Advogados do Brasil,  Seccional
Mato Grosso, para fins de sancionamento disciplinar. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.21.001.000214/2017-47 Voto: 8929/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de interceptação telefônica (Lei 9296/96, art. 10). Constatação de
supostas ligações anômalas da PRM de Dourados e Naviraí para a Gerência de Ações Restritas
de empresa de telefonia que não foram registradas pelo tarifador da central telefônica, ou seja,
não  teriam sido  emanadas  da  central  telefônica  propriamente  dita  das  unidades  ministeriais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Realizadas diligências, verificou-se que a
referida situação não ocorreu, tratando-se de suspeitas infundadas de "grampo telefônico". Os
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servidores das PRM's observaram que, apesar de as ligações endereçadas ao número de fax da
companhia telefônica terem iniciais de 0800 (ligação gratuita),  a empresa em questão tarifava
aparecendo  justamente  o  número  citado  como  anômalo.  Foi  colhido  um  relatório  da  central
telefônica da PRM/Dourados de todas as ligações realizadas em 2017, observando-se que as
ligações feitas ao número anômalo tinham correspondência nas datas e horários do relatório do
tarifador. Ademais, a Gerencia de Ações Restritas da empresa telefônica informou que não havia
indício de qualquer interceptação ilícita, esclarecendo que a empresa recebeu ofícios da PRM que
coincidem com o extrato de ligações suspeitas. Os fatos que ensejaram a noticia de fato restaram
devidamente  esclarecidos.  Ausência  de  elementos  probatórios  da  ocorrência  de  crimes  ou
qualquer irregularidade nos documentos apontados. Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: 1.21.004.000198/2017-62 Voto: 8363/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CORUMBA-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Manifestação encaminhada
à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que sindicato de trabalhadores estaria retendo
verbas trabalhistas apuradas em ação coletiva promovida pelo próprio sindicato, na qualidade de
substituto processual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificação
de que houve parcial provimento da reclamação trabalhista, encontrando-se, à época, o processo
em fase de execução, sendo que as verbas vinham sendo pagas de forma parcelada. Oficiado, o
sindicato  juntou  documentos  demonstrando  que  o  repasse  aos  representantes  está  sendo
efetuado  de  forma  gradual  e  efetiva.  Em  contato  telefônico  realizado  pela  assessoria  da
Procuradora da República oficiante, o sindicato esclareceu que o pagamento está sendo realizado
pelo critério de menor valor, sendo que faltam poucas pessoas para receberem e que em breve
tudo  estará  quitado.  Ausência  de  indícios  da  prática  do  crime  noticiado.  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.

081. Processo: 1.22.003.000379/2017-61 Voto: 8460/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta atribuída a advogado que não
teria devolvido os autos de processo em curso na Justiça do Trabalho, mesmo após a devida
notificação. Realizada diligência verificou-se que o investigado restituiu os autos do processo.
Dolo específico não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

082. Processo: 1.22.009.000079/2017-22 Voto: 8468/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima. Suposta exploração clandestina de
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Serviço  de Comunicação  Multimídia  "  SCM,  para  fins  de distribuição de  sinal  de internet  via
radiofrequência, sem autorização da ANATEL. Conduta que caracteriza o crime tipificado no art.
183 da Lei 9.472/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Princípio da efetividade.
Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva. Direcionamento da representação para
a  atuação fiscalizatória  da  ANATEL a  fim  de  que  se  verifique  a  eventual  clandestinidade  da
exploração, que, por sua vez, já agendou fiscalização na região. 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.

083. Processo: 1.23.000.002363/2015-14 Voto: 8461/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Banco da Amazônia para apurar possível
prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Suposta aplicação, em finalidade diversa
da prevista  em contrato,  de recursos provenientes de financiamento concedido por  instituição
financeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crédito concedido a Produtor
Rural  com recursos do FNO-PRONAF.  Constatação de que o cliente/investigado efetivamente
adquiriu os bens objeto do financiamento. Recursos aplicados na finalidade prevista em contrato.
Posterior  alienação  dos  bens,  sem aprovação  do  banco.  Hipótese  de  mero  descumprimento
contratual, que deve ser enfrentado na esfera cível. Eventual crime contra o Sistema Financeiro
Nacional não configurado. Quanto à possível defraudação de penhor (art. 171, § 2º, III, do CP),
constata-se que,  no caso,  o  financiamento em análise não exige garantia  real,  mas somente
fidejussória. Ausência de bens empenhados dados em garantia, fato que afasta a configuração do
crime.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:
1.23.006.000218/2015-49,  671ª  Sessão  de  Revisão,  de  13/02/2017,  unânime;
1.23.000.002386/2017-91, 690ª Sessão de Revisão, de 25/09/2017, unânime. Homologação do
arquivamento.

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

084. Processo: 1.23.000.002681/2015-85 Voto: 8690/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  delito  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O único depoimento destoante dos demais foi o prestado
em  ato  perante  procedimento  flagrancial,  prévio  mesmo  à  instauração  de  inquérito  policial.
Ademais, em todos os demais depoimentos, prestados com advogados e perante membros do
Judiciário  e  do  Ministério  Público,  a  testemunha  manteve  a  mesma  versão  dos  fatos,
reconhecendo  ter  mentido  no  depoimento  inicial  pensando  que  assim  seria  liberado  mais
rapidamente. Aplicação do § 2º, do art. 342, do Código Penal, que estabelece: O fato deixa de ser
punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara
a verdade. Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: 1.25.000.002158/2017-46 - Eletrônico Voto: 8369/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, III). Comunicação de que
indivíduo não identificado quebrou o vidro da porta de entrada de agência dos Correios e saiu
correndo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que não há câmeras
que capturem as áreas externas da unidade. O vigilante responsável pela segurança do local não
conseguiu  abordar  o responsável  pelo  dano.  Inexistência  de elementos suficientes da autoria
delitiva.  Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis  e  inexistência  de
linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

086. Processo: 1.25.000.003736/2017-61 - Eletrônico Voto: 8785/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

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

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

087. Processo: 1.25.007.000188/2017-58 - Eletrônico Voto: 8700/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 297, § 4º, do CP. Encaminhamento de sentença
proferida  pelo  Juízo  da Vara  do Trabalho,  que reconheceu a omissão de  registro  de vínculo
empregatício em CTPS de determinado empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Reconhecimento posterior do vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Ausência de
dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do investigado. Ausência de indícios de
fraude. Decisão judicial de reconhecimento que decorreu dos efeitos da revelia e da consequente
presunção de  veracidade dos  fatos  alegados pelo  autor.  O instituto  da revelia  não pode ser
aplicado  em  desfavor  do  investigado  na  esfera  criminal.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  do  feito.  Precedente  da  2ª  CCR:  Voto  n°  3987/2015,  Processo  n°
1.25.016.000053/2014-31, julgado na Sessão n° 622, de 22/06/2015, unânime. Homologação do
arquivamento.

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

088. Processo: 1.25.010.000113/2017-18 Voto: 8475/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto sequestro de brasileiros natos com posterior encaminhamento irregular à
República Argentina. De acordo com os elementos juntados à peça de informação, a prisão teria
sido realizada pelo fato de serem suspeitos da prática de homicídio no país vizinho. Segundo a
noticiante, os policiais argentinos arrombaram a porta de entrada da casa e levaram os brasileiros
mediante o uso da força e o uso de grave ameaça (emprego de arma de fogo). Os brasileiros
encontram-se  no  estabelecimento  prisional  da  cidade  de  Eldorado,  província  de  Missiones,
Argentina.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Solicitação  de
instauração de inquérito policial à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel/PR, para investigar a
possível ocorrência de abdução internacional de cidadãos brasileiros. Instauração, pela Secretaria
de Cooperação Internacional, de procedimento a fim de apurar os mesmos fatos. Desnecessária a
manutenção  da  presente  Notícia  de  Fato  para  simples  acompanhamento  do  andamento  do
inquérito  policial  e  do  Procedimento  de  Cooperação  Internacional  instaurado.  Inexistência  de
matéria residual a ser enfrentada. Homologação do arquivamento.

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

089. Processo: 1.28.000.001673/2010-21 Voto: 8545/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação do Departamento de
Polícia Federal relativo à "Operação Cristal" e ao Inquérito Policial nº 0112/2009, a partir da qual
se fez pedido de cooperação jurídica internacional às autoridades da República Dominicana para
fins de identificação e indisponibilidade dos bens e direitos dos indivíduos investigados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Não cumprimento pelas autoridades da República
Dominicana do pedido de cooperação internacional. Extenso lapso temporal, desde o início do
procedimento,  em  outubro  de  2010,  sem  qualquer  progresso.  Inexistência  de  quaisquer
perspectivas  de  cumprimento  do  pleito  em comento  pela  autoridade  dominicana  competente.
Oficiada a Secretaria de Cooperação Internacional para, caso alguma informação seja oferecida
pelas autoridades dominicanas, seja a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do
Norte notificada, permitindo a continuação da investigação. Homologação do arquivamento.

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

090. Processo: 1.29.000.003096/2017-41 Voto: 8921/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330 e Lei n° 7.347/85, art. 10), devido à
ausência de resposta à notificação encaminhada pela PRT da 4ª Região a empresa privada de
moda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Notificação para apresentação de
documentos destinada genericamente ao representante da empresa, mas recebida por pessoa de
que  não  se  sabe  a  função.  Inexistência  de  comprovação,  nos  autos,  de  ciência  pessoal  e
inequívoca por quem tinha o dever de atender a ordem. Conduta omissiva não caracterizada.
Aplicação do Enunciado nº 61 da 2ª CCR/MPF: Para a configuração do crime de desobediência,
além do  descumprimento  de  ordem legal  de  funcionário  público,  é  necessário  que  não  haja
previsão de sanção de natureza civil,  processual civil e administrativa, e que o destinatário da
ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. Falta de justa causa para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto 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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091. Processo: 1.29.008.000387/2017-15 Voto: 8426/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima feita através de disque denúncia do SIGEPOL " Santa
Maria/RS. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171), falsificação de documento público (CP,
art. 297) e falsidade ideológica (CP, art. 299). Comércio, em tese, de diplomas oferecidos de forma
irregular por determinada instituição de ensino particular,  sem a necessidade de frequentar às
aulas dos cursos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato genérico. Os fatos
narrados  não  apresentam  qualquer  dado  concreto  que  possibilite  a  apuração  dos  delitos
mencionados.  Impossibilidade  de  solicitação  de  informações  adicionais  ao  representante.
Diligências.  Informações  da  Secretaria  de  Regulação  e  Supervisão  da  Educação  Superior  "
SERES, demonstram a necessidade de apuração da regularidade cadastral da instituição e a sua
habilitação para oferecer os cursos que divulga. Autuação de Notícia de Fato, quanto ao tema,
afeto à 3ª CCR, já efetuada. Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.30.009.000335/2016-29 Voto: 8596/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de manifestação anônima em Sala de
Atendimento ao Cidadão. Suposta sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  art.  62,  IV).  Investigado que supostamente estaria  omitindo rendimentos mediante
pagamento de pensão alimentícia fictícia a sua mãe. A Receita Federal do Brasil emitiu Relatório
de Análise Fiscal, pelo qual constatou-se indícios de irregularidades na declaração de renda nos
anos-calendário  de 2013 e 2014,  a partir  de análise da declaração do referido contribuinte  e
movimentação financeira de sua dependente. Entretanto, segundo a Receita Federal, tais indícios
não são suficientes para embasar procedimento de fiscalização.  Ausência  de interesse fiscal.
Inexistência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  do  contribuinte
investigado. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC
243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Materialidade delitiva,
de plano, não evidenciada. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: 1.31.000.001120/2017-59 Voto: 8538/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de injúria e de calúnia (CP, arts. 140 e 138), praticados por um
advogado, contra magistrada, no exercício da função. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Crimes de ação penal pública condicionada à representação (CP, art.  145,  parágrafo
único). Para a caracterização da calúnia (CP, art. 138), deve haver a narrativa de um fato que
constitui crime, o que não é verificado no caso em tela. Ademais em consonância com o que aduz
a  jurisprudência  do  STF  (RHC  81750/SP,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  2ª  turma,  julgado  em
12/11/2002),  bem  como  o  estatuto  da  OAB  (art.  7º,  §2º),  os  crimes  contra  honra  são
descaracterizados quando a manifestação ofensiva decorre do exercício regular de sua função.
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Além desta imunidade relativa, o caso não apresenta imputação falsa de fatos criminosos e as
ofensas  deferidas  à  magistrada  são  de  caráter  genérico,  com intuito  de  crítica.  Ausência  de
indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

094. Processo: 1.32.000.000606/2017-32 Voto: 8452/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  de  possível  invasão  e  depredação  da  Base  de
Proteção  Etnoambiental  (BAPE)  Serra  da  Estrutura,  localizada  no  interior  da  Terra  Indígena
Yanomami.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ao  tomar  conhecimento  da
suposta  infração,  o  Delegado  de  Polícia  Federal  determinou  a  instauração  de  Verificação
Procedência de Informação " VPI e a expedição de Ofício à Coordenação Regional da FUNAI em
Roraima. A referida Fundação informou que a Base de Proteção Etnoambiental (BAPE) Serra da
Estrutura não é monitorada por câmeras, que não há testemunhas da invasão e depredação e
que  não  há  linha  investigatória  capaz  de  apontar  autoria  do  suposto  crime.  Inexistência  de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis.  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.

095. Processo: 1.32.000.000888/2017-78 Voto: 8429/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de moeda falsa (CP,  art.  289,  § 1º).  Representação anônima
comunicando a venda de cédulas falsas em site da internet. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligência. Verificação Preliminar de Informação " VPI que apontou que não há
registros em nome do investigado nos bancos de dados e nos sites verificados.  Tentativa de
comunicação  por  telefone  e  WhatsApp  com o  possível  autor  do  fato  não  lograram sucesso.
Ausência de elementos probatórios de materialidade e 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

096. Processo: 1.34.001.009221/2017-56 Voto: 8594/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima comunicando a suposta prática do
crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual (CP, art. 231). Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  pela  Polícia  Federal  os  fatos
narrados  não  foram comprovados.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade
delitiva.  Aplicação  da Orientação  n°  26/20161 da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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097. Processo: 1.34.015.000237/2017-44 Voto: 8666/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), de
omissão de anotação em CTPS (CP, art. 297, § 4º) e/ou falsificação de documento público (CP,
art. 297, § 3º, II). Fiscalização trabalhista realizada em empresa privada, na qual constatou-se que
mantinha empregados sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente,
suprimindo, desse modo, os valores das contribuições previdenciárias devidas, tendo apresentado
documentos, posteriormente à fiscalização, de maneira açodada, sem a numeração obrigatória e
com ausência de diversas informações relevantes dos empregados. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). 1) Quanto aos crimes previstos no art. 297, § 3º, II e § 4º, o caso é de absorção
pelo crime do art.  337-A, ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva foi meio para a
consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Essa posição, inclusive, encontra-se
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel.  Min.
Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 13/08/2014;
Resp  1323867,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  06/05/2013;  EREsp  1154361/MG,  Rel.  Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma,
DJe  25/04/2011).  Em  caso  análogo  (Processo  nº  1.25.000.000894/2013-36),  o  Conselho
Institucional do MPF, reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime
previsto  no  art.  297,  §  4º,  do  Código  Penal  pelo  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária. 2) Quanto ao crime previsto no art. 337-A do Código Penal, verifica-se a ausência
de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor dos contribuintes investigados. Crime
de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Necessária remessa de cópia dos
autos à Receita Federal para a devida fiscalização. Caso, após atuação do Fisco, venha a se
constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição
de procedibilidade,  o Ministério  Público Federal  prontamente promoverá a devida ação penal.
Homologação do arquivamento.

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

098. Processo: 1.34.015.000338/2017-15 Voto: 8671/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90,  art.  1°).
Constatação  de  fraude  na  obtenção  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoa Física  "  CPF pelo
investigado (duplicidade), que entregou de forma simultânea duas declarações de renda, com o
objetivo de apurar e pagar menos imposto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
último exercício em que ocorreu a entrega simultânea de declarações com vistas a reduzir tributo
foi em 2008. Inexistência de constituição de crédito tributário, em razão do lapso temporal superior
a 05 anos do fato gerador. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: 1.34.021.000025/2016-05 Voto: 8472/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A, § 1º, I). A Secretaria
da Receita Federal do Brasil esclareceu que não constituiu o crédito tributário respectivo em razão
da ausência  de interesse  fiscal,  uma vez  que o valor  eventualmente apropriado seria  de  R$
4.336,09. Arquivamento com fundamento no princípio da insignificância não homologado pela 2ª
CCR,  na  composição  anterior.  Nova  manifestação  de  arquivamento,  desta  vez  com base  na
ausência de constituição definitiva do respectivo crédito tributário. Aplicação da Súmula Vinculante
nº  24  do  Supremo  Tribunal  Federal.  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. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção,
na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1549808/SP, Sexta Turma, DJe 13/11/2015;
AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015; HC 324.131/SP, Quinta Turma, DJe
23/09/2015;  AgRg  no  REsp  1525154/PR,  Quinta  Turma,  DJe  21/09/2015.  Homologação  do
arquivamento.

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

100. Processo: 1.34.021.000119/2017-57 Voto: 8467/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos  prestados  pelas  testemunhas.  Questão  fática  relacionada  a  horas  extras.
Desconsideração  total  dos  depoimentos  pelo  Juízo  Trabalhista.  Sentença  fundada  em outros
elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª
Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime;
Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime.
Homologação do arquivamento.

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

101. Processo: 1.34.043.000185/2016-98 Voto: 8474/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  abandono  de  função  (CP,  art.  323).  Servidor
público  federal,  investigado  em  operação  policial,  que  apurava  diversos  casos  de  corrupção
envolvendo agentes públicos da Receita Federal, que teria abandonado a sua função. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que, no processo administrativo, o investigado
teve ciência da obrigatoriedade de comparecer ao trabalho a partir de 22/10/2012, todavia, até
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21/08/2013, não compareceu ao labor. Pena máxima cominada para o crime de 1 (um) mês de
detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, VI). Prazo prescricional de 3 (três) anos já efetivamente ultrapassado. Homologação do
arquivamento.

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

102. Processo: 1.34.043.000233/2017-29 Voto: 8393/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc.  IV).  1)
Omissão no recolhimento de FGTS. A ausência de depósito dos valores referentes ao FGTS na
conta vinculada do empregado não caracteriza crime, pois os valores não são descontados dos
empregados,  mas suportados  exclusivamente pelo  empregador.  Fato  atípico  na esfera penal.
Aplicação  do  Enunciado  2CCR  nº  58.  Precedente  STF:  HC  72.271.  2)  Suposto  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Empresa  que,  apesar  de  descontar  as
parcelas referentes ao INSS, não as repassaria corretamente à Autarquia Previdenciária. Oficiada,
a Delegacia  da Receita Federal  informou que não há procedimento fiscal  para apuração dos
débitos em questão. Sentença trabalhista em fase de liquidação. Materialidade delitiva, de plano,
não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que  eventualmente
deixaram de ser repassados para a autarquia previdenciária. 3) Necessidade de comunicação à 2ª
Vara  do  Trabalho  de  Osasco/SP  cientificando  do  presente  arquivamento,  para  que,  após  a
liquidação da sentença, caso seja verificado o inadimplemento do pagamento das contribuições
previdenciárias e o seu quantum, seja informado ao Ministério Público Federal,  a teor do que
dispõe o Enunciado 2CCR nº 63. 4) Homologação do arquivamento por motivo diverso.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

103. Processo: 1.22.000.002984/2017-05 - Eletrônico Voto: 8503/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando
suposto  compartilhamento  de  imagem  discriminatória  contra  nordestinos  em  rede  social  na
internet.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  indícios  de
internacionalidade da conduta.  Aplicação do Enunciado n° 50 desta 2ª CCR. Tese n° 162 do
Informativo de Teses Jurídicas do MPF, Gabinete do PGR. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

104. Processo: 1.22.000.003118/2017-23 - Eletrônico Voto: 8362/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

41/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  anônima  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando suposto discurso de ódio misândrico e preconceituoso em programa televisivo, cujo
tema seria casos de infidelidade masculina. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto 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.
Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

105. Processo: 1.29.000.003138/2017-43 Voto: 8637/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203). Retenção da
CTPS da empregada, após o seu desligamento. Funcionária que se ausentou de seu emprego,
não retornando as suas atividades laborais ou para tratar do término do contrato da relação de
emprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  que,  na verdade,  se
amolda à contravenção penal prevista no art. 3º da Lei n° 5.553/68. Incidência do Enunciado nº 37
da 2ª CCR: "Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções
penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas".  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

106. Processo: 1.23.002.000370/2017-23 Voto: 8366/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação oriunda da Delegacia de Polícia Federal em
Santarém/PA,  para  o  exercício  do  controle  externo  da  atividade  policial,  em  virtude  do
indeferimento da instauração de inquérito  policial  para apurar  o fato de servidores do IBAMA
terem  sido  impedidos  de  ingressarem  na  sede  do  órgão  em  19/04/2017.  O  MPF,  por  não
vislumbrar elementos probatórios da ocorrência de crimes ou qualquer irregularidade no fato de a
Polícia Federal  não ter  instaurado inquérito policial,  determinou o arquivamento da Notícia de
Fato. A 7ª CCR, no âmbito de sua atribuição, homologou o arquivamento do feito e determinou a
remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Realização de Verificação de Procedência de Informação "
VPI, pela Polícia Federal, que constatou que os referidos servidores do IBAMA foram impedidos
de ingressarem nas dependências do órgão em 19/04/2017 porque ainda estavam suspensos de
suas  atividades,  pois  tiveram  suas  penalidades  prorrogadas  por  mais  60  (sessenta)  dias.
Inexistência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

107. Processo: DPF/CRU/PE-00151/2013-IPL Voto: 8583/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CARUARU

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar indícios da prática dos crimes de uso de
documento falso, falsidade documental, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 " 2ª CCR). Arquivamento do apuratório em
relação a suposto uso de documento falso perante a PRF. Acolhimento do pedido ministerial pelo
Juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesse da União quanto às demais infrações penais. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF 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.

108. Processo: JF/CE-0011879-21.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 8377/2017 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 suposta importação e comercialização de produto sem
registro na ANVISA. Apreensão de um frasco de anabolizante no Centro de Triagem dos Correios
em Fortaleza que teria como remetente pessoa desconhecida e como destinatário pessoa com
endereço do município de Itatira/CE. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33). Aprofundamento das investigações determinado pela 2ª CCR na 600ª Sessão
de Revisão,  de 09/06/2014 quanto à possível  existência de indícios de transnacionalidade da
conduta. Realização de diligências complementares. Deferimento da quebra de sigilo de dados
referente à conta de e-mail utilizada pelo suposto fornecedor, que seria pessoa residente no bairro
de  Jacarepaguá,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Carência  de  indícios  de  que  o  investigado
participou,  de  alguma  forma,  da  internalização  do  produto  apreendido  no  país,  não  sendo
suficiente  a  mera  constatação  da  origem  estrangeira  do  medicamento.  Indícios  de
transnacionalidade  não  evidenciados,  após  o  cumprimento  de  todas  as  diligências  possíveis.
Inexistência 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.

109. Processo: JF/PR/CUR-5004468-
26.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8579/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de motocicleta. Manifestação do Ministério
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Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93.  A teor  de recente entendimento firmado pela  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no declínio de atribuições.

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

110. Processo: JF/PR/CUR-5004642-
35.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8574/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de motocicleta. Manifestação do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93.  A teor  de recente entendimento firmado pela  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no declínio de atribuições.

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

111. Processo: JF/PR/CUR-5024726-
57.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8516/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento
de veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos
do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a
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fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
para aquisição  de veículo  com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de
estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público  Estadual.
Inocorrência de operação de financiamento. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que
afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições
entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a
existência de conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e
se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou
de  qualquer  das  hipóteses  de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.
Carência  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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

112. Processo: JF/PR/CUR-5036777-
37.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8611/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de um veículo. Manifestação do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93.  A teor  de recente entendimento firmado pela  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no declínio de atribuições.

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

113. Processo: JF/PR/CUR-5052321-
65.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8350/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de motocicleta. Manifestação do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93.  A teor  de recente entendimento firmado pela  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
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Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no declínio de atribuições.

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

114. Processo: JF/PR/CUR-5063522-
54.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8655/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de um veículo. Manifestação do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93.  A teor  de recente entendimento firmado pela  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no declínio de atribuições.

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

115. Processo: JF/PR/CUR-5063913-
09.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8657/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de um veículo. Manifestação do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93.  A teor  de recente entendimento firmado pela  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo
Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)  para  aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação
fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao
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Ministério Público Estadual. Operação de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à
finalidade  específica,  o  que  afasta  a  caracterização  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o
patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência
do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça
Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no declínio de atribuições.

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

116. Processo: JF-PT-0000493-62.2016.4.05.8205-
INQ

Voto: 8603/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato, tendo em vista notícia
de oferta de cursos superiores no município de Pombal/PB por parte de supostas instituições
particulares de ensino. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). As condutas investigadas afetam serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual
possui  a  atribuição  para  autorizar  o  funcionamento  de  instituição  de  ensino,  havendo,  pois,
legitimidade do MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos
em sentido amplo. Contudo, sob a ótica penal, as práticas em tela não acarretam lesão direta a
bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem
configurar,  em  tese,  crimes  de  estelionato,  falsidade  documental  ou  ideológica  e  contra  as
relações  de  consumo  em  detrimento  de  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

117. Processo: DPF/AM-00707/2005-INQ Voto: 8423/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL  POR  MEMBRO  DE
DIRETORIA  DE  ENTIDADE  SINDICAL.  LEI  Nº  8.137/90.  MANIFESTAÇÃO  MINISTERIAL
EMBASADA NO ENUNCIADO Nº 19 DA 2ª CCR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  ATRASO  NO  PAGAMENTO  DE  PARCELAS  RELATIVAS  A  UM  DOS
PARCELAMENTOS.  ACERTO DE APENAS TRÊS PARCELAS ALUSIVAS AO OUTRO,  MAIS
RECENTE,  REALIZADO  EM  2015  E  RESCINDIDO  ELETRONICAMENTE  EM  10/2016.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  de
infrações penais (falsidade documental, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal) por parte de um
dos  diretores  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  no  Amazonas.  2.  Na  promoção  de  fls.  174v,  o
representante do Ministério Público Federal  consignou que "o único delito de competência da
Justiça Federal ali apontado seria o de sonegação fiscal" e, portanto, verificou a necessidade de
se  concentrar  as investigações quanto a  esse fato,  devendo ser  levado ao conhecimento  da
Polícia Civil os demais crimes noticiados. 3. Tendo em vista a informação de que o débito tributário
encontra-se parcelado, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
nos termos do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR. 4. No entanto, observou-se, inicialmente, que o
parcelamento foi rescindido eletronicamente em 08/10/2016, restando pendentes 47 (quarenta e
sete) parcelas, a teor de consulta acostada à fl.  352v. Em virtude de tal informação, os autos
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foram devolvidos ao Procurador da República oficiante para melhor verificação da ocorrência. 5. A
esta altura, após novas diligências, retorna o presente inquérito policial com nova promoção de
arquivamento embasada no referido Enunciado nº 19. Disse o membro oficiante: "percebe-se que
o crédito referente à RFFP nº 10283.720.841/2011-22 está parcelado, conforme expediente de fl.
390. Vale ressaltar, ainda, que o parcelamento é pago periodicamente pelo investigado, conforme
extratos de fls. 391/393. No que diz respeito à RFFP nº 10283.607.884/2015-47, os elementos
informativos  encaminhados  pelo  órgão  especializado  não  corroboram  a  propositura  de  ação
penal, uma vez que sequer foi encaminhado o auto de infração que deu origem à cobrança". 6. Os
fatos em exame não autorizam por ora o arquivamento do feito. 7. Verifica-se que, a teor do Ofício
nº 945 da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Amazonas, de 31/08/2017, o débito
referente ao Procedimento Administrativo nº 10283.720.841/2011-22 encontra-se parcelado pela
Lei nº 12.996/14 em 60 meses, findando em setembro de 2019, com pagamentos regulares até
maio de 2017. As parcelas relativas aos meses de junho e julho de 2017 estão em atraso. Quanto
ao  Procedimento  Administrativo  nº  10283.607.884/2015-47,  foi  encaminhado  pela  PFN  o
expediente que originou a dívida consubstanciada no auto de infração integralmente digitalizado.
Há notícia, ainda, de que foi realizado no ano de 2015 o parcelamento simplificado do débito,
tendo  sido  pagas  somente  três  parcelas  no  referido  exercício,  o  que  culminou  na  rescisão
eletrônica do ajuste em 08/10/2016. 8. Não homologação do arquivamento. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução.

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

118. Processo: JF/MOC-0005400-
59.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 8433/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado a partir  de representação encaminhada pelo  juízo  da 2ª  Vara da
Subseção Judiciária de Montes Claros/MG para apurar suposta prática do crime de desobediência
(CP, art. 330). Investigado que deixou de obedecer à ordem judicial emanada nos autos de ação
penal em que se determinou o seu comparecimento como testemunha em audiência marcada
para o dia 13/01/2016. Promoção de arquivamento sob os argumentos de que: 1) não restou
comprovada a presença do dolo necessário à configuração do crime de desobediência, haja vista
que o mencionado delito somente pode ser praticado dolosamente, não havendo previsão para a
modalidade culposa; 2) a jurisprudência tem entendido que a testemunha faltosa somente deve
ser submetida à ação penal pelo delito de desobediência depois de esgotadas, sem sucesso, as
medidas previstas em lei, tais como condução coercitiva e multa. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Instaurado o inquérito policial, foram colhidas as declarações do
suspeito a respeito dos fatos, o qual afirmou que não compareceu à audiência porque no dia
anterior  teve  que  socorrer  um  funcionário  que  trabalhava  na  fazenda  em  que  reside  em
Salinas/MG, pois este foi picado por cobra. Disse ainda que no dia da audiência teve que prestar
auxílio  ao funcionário  e a sua esposa para que se deslocassem para o Hospital  em Montes
Claros/MG. Consoante o juízo do caso, a aplicação de outros meios coercitivos (multa e condução
coercitiva) para o cumprimento da determinação judicial se tornou inócua, uma vez que o MPF
desistiu  da  oitiva  da  testemunha  ora  investigada.  Enunciado  nº  61  desta  2ª  CCR:  Para  a
configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário
público,  é  necessário  que  não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e
administrativa,  e  que  o destinatário  da  ordem seja  advertido  de que o seu  não cumprimento
caracteriza crime. Falta de justa causa para persecução penal. 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.

119. Processo: JF/PCS-0003272-77.2015.4.01.3826-
INQ

Voto: 8698/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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POÇOS DE CALDAS/MG

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, c/c o
art. 14, II, ambos do CP. Consta dos autos que a primeira investigada requereu junto ao INSS, em
11/12/2009, aposentadoria rural por idade, tendo instruído o pedido com certidão de casamento
lavrada sem o respectivo ano e com profissão diversa dos demais documentos acostados ao feito
("lavradora" ao invés de "do lar"). A referida certidão foi emitida pelo oficial de registro, também
investigado por indícios da prática do crime descrito no art. 301 do CP. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito por atipicidade das condutas, ressaltando que, no
tocante à primeira investigada, não há qualquer prova de que ela tenha falsificado o documento
ou induzido a erro o oficial de registro e, quanto ao segundo investigado, não restou evidenciado o
dolo  em certificar,  de  forma  equivocada,  a  informação  constante  da  certidão  de  casamento.
Discordância do Juízo Federal.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.
Deliberação desta 2ª CCR discordando do entendimento do Procurador oficiante. Designação de
outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. Nova promoção de arquivamento,
seguida de discordância do Magistrado. Retorno dos autos à 2ª CCR para pronunciamento acerca
do  caso.  Realizadas  outras  diligências,  verificou-se  que  o  próprio  INSS  reconheceu
posteriormente (nos autos de ação de aposentadoria por idade) que a primeira investigada era
trabalhadora rural e tinha direito à aposentadoria por idade rural. Certidão de que a investigada
era  lavradora  que  encontra  ressonância  com  as  demais  provas  colhidas.  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.

120. Processo: JF-PGN-0002015-97.2017.4.01.3906-
INQ

Voto: 8371/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE PARAGOMINAS

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  notícia de furto  ocorrido na agência  dos Correios no
município de Dom Eliseu/PA em 27/10/2014. CP, art. 155, § 4º, I. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Local que não contava com monitoramento de câmeras de segurança.
Laudo  de  perícia  papiloscópica  indicando  que  foram  encontrados  fragmentos  de  impressões
digitais, os quais, entretanto, não obtiveram registro correspondente no Sistema de Identificação
Automatizada  de  Impressões  Digitais  (AFIS).  Inexistência  de  testemunhas  do  fato.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

121. Processo: JF/PR/CUR-5065412-
28.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8550/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime de desacato.  CP,  art.  331.
Indivíduo que, alegando ser parente da destinatária de uma correspondência, xingou um carteiro
dos Correios quando este se negou a lhe entregar o objeto postal, sob o argumento de que não
estava endereçado a ele. Promoção de arquivamento fundada na tese de não restar caracterizado
o delito. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº
75/93. Esclarecimentos acerca do ocorrido que levam a conclusão de que não houve vontade
deliberada de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido. Em que pese não tenha sido
correta  a  postura  do  ora  investigado,  restou  claramente  retratada  uma  reação  indignada  do
cidadão  com  o  desinteresse  do  carteiro  em  verificar  determinado  documento  de  identidade

49/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

apresentado que confirmaria o alegado, possibilitando a entrega da correspondência. Inocorrência
do crime em questão. Falta de justa causa para a continuidade da persecução penal. Insistência
no arquivamento.

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

122. Processo: JFRS/SLI-5002203-
58.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 8946/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE TRÊS ARMAS DE PRESSÃO.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO:  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
JUÍZO FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  IMPORTAÇÃO  DE  PRODUTO  CONTROLADO.  TESE  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão de 3
(três)  armas de  pressão,  calibre  5.5mm,  marca  Rochester,  introduzidas  clandestinamente  em
território nacional. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito tanto
em razão da incidência do princípio da insignificância quanto em virtude da existência de dúvidas
sobre a existência de proibição de importação pelo Exército Brasileiro.  3.  O Juízo da 2ª Vara
Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões expendidas pelo órgão ministerial,
por entender, no caso, que a importação de arma de pressão sujeita-se à autorização prévia do
Exército, devendo se submeter a normas específicas que visam tutelar interesses que vão além
do meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública. 4. A Relatora do feito votou pela
insistência  no  arquivamento,  ressaltando  que  o  investigado  não  possui  reiteração  em crimes
dessa natureza e que as armas de pressão apreendidas, de acordo com o laudo pericial, não
podem ser consideradas armas de fogo e tampouco simulacros que possam se confundir com
aquelas. 5. De acordo com os arts. 183 e 204 do Decreto-Lei nº 3.665/2000, a importação de
produtos controlados depende de autorização prévia do Exército Brasileiro. Diante da previsão
legal de autorização prévia do Exército, a introdução de armas de pressão no País ficou sujeita à
proibição relativa, de modo que, quando executada de forma clandestina, sem observância do
mencionado  regulamento,  o  agente  pratica  o  delito  de  contrabando.  6.  No  caso,  houve  a
importação clandestina de armas de pressão, mira telescópica e munições, sem o preenchimento
dos requisitos legais. A importação se deu de forma irregular, caracterizando, assim, o crime de
contrabando. 7. Por outro lado, há de se convir, tal conduta não se mostra irrelevante. Sabe-se
que muitos desses artefatos vem sendo cada vez mais utilizados no crime pela similitude com as
armas de fogo, intimidando, na maioria dos casos, as vítimas de crime de roubo, sequestro e
estupro, delitos em que o agente se vale da ameaça de efetuar um disparo. Para tais crimes, o
simulacro funciona tão bem quanto uma arma de fogo, podendo, ainda, causar lesões na vítima.
8. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de contrabando de arma de pressão.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016) e desta 2ª
CCR (JFRS/SLI-5001655-67.2015.4.04.7106, 676ª Sessão de Revisão, de 24/04/2017, unânime).
9. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

123. Processo: PRM-JND-3422.2016.000027-3-INQ Voto: 8551/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155,
§ 4º, I e II). No dia 26/04/2015, indivíduos não identificados subtraíram, mediante arrombamento e
explosão, a quantia de R$ 128.485,00 que se encontrava em um terminal de autoatendimento da
Caixa Econômica Federal no município de Cajamar/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Informações constantes de Laudo de Perícia  Criminal  Federal  que não oferecem
elementos mínimos que possam levar à autoria delitiva do fato. Não houve captura de imagens
por sistema de CFTV, tampouco foram levantadas impressões papilares no local do crime que
pudessem gerar algum padrão de comparação ou análise para posterior confronto. Ausência de
testemunhas que poderiam contribuir para a elucidação da autoria da ação criminosa. Inexistência
de linha investigativa que possa vir a acrescentar indícios capazes de elucidar a questão. Falta de
perspetiva de êxito nas investigações. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

124. Processo: 1.29.000.000166/2016-28 Voto: 8922/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  RELATO  DE  SUPOSTA  EXISTÊNCIA  DE  PERFIL  COM  CONTEÚDO
PEDÓFILO EM REDE SOCIAL.  ECA,  ARTS.  241-B.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  SIMULAÇÃO  DE  ATO  SEXUAL  POR  CRIANÇAS.  INDÍCIOS  DE
MATERIALIDADE  DELITIVA.  APURAÇÕES  EXISTENTES  EM  VÁRIAS  UNIDADES  DA
FEDERAÇÃO  (MS,  MG,  BA,  SP E  RJ).  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
se relata a suposta existência de perfil  com conteúdo pedófilo na rede social Facebook. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, consignando que "as fotos
coletadas  neste  expediente  e  do  dito  perfil  retiradas  não  são  propriamente  pornográficas
tampouco retratam cenas de sexo, ainda que ofendam o natural pudor de qualquer pessoa de
bom senso". 3. A promoção de arquivamento deve ser acolhida apenas em face da ausência de
elementos mínimos que indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a própria existência
de  crime.  Não  é,  contudo,  o  caso  vertente.  4.  Com  o  intuito  de  melhor  apurar  eventual
materialidade do crime previsto no art. 241-A do ECA antes de suscitar conflito de atribuições em
face do Ministério Público Federal, o 11º Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Porto
Alegre/RS deliberou por consultar a noticiante acerca do conteúdo do perfil investigado. Tendo em
vista a indisponibilidade dos vídeos, solicitou que descrevesse, ainda que sem maiores detalhes,
as cenas em que havia a provável participação de criança ou adolescente. 5. Em resposta, a
noticiante aduziu que "nas publicações da referida página, além da exposição de crianças em
lingeries e poses sexualizadas, acrescidas de comentários lascivos como legenda, havia vídeos
em que se mostravam danças erotizadas (além, muito além do que já se faz corriqueiro) com
performance de simulação de coito, e um que particularmente me incomodou em que uma menina
circulava entre vários homens dentro de uma casa e era incentivada a dançar se mostrando aos
mesmos,  que reagiam com comentários degradantes sobre ela".  6.  Como se vê,  a noticiante
esclareceu que havia disponibilização de vídeos no perfil suspeito em que crianças simulavam o
ato  sexual,  o  que  configura  a  prática  descrita  no  art.  241-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente.  7.  De  outro  lado,  a  informação  acostada  à  fl.  26,  indica  a  existência  de
procedimentos investigatórios em curso no âmbito do Ministério Público Federal (PR em Mato
Grosso do Sul,  Minas Gerais,  Bahia,  São Paulo e Rio de Janeiro),  todos a respeito do perfil
investigado, o que pode viabilizar a comprovação da materialidade delitiva. 8. Não homologação
do arquivamento. 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).  A Dra.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

125. Processo: DPF/DF-0596/2017-INQ Voto: 8392/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento
de veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos
do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a
fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
para aquisição  de veículo  com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de
estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público  Estadual.
Inocorrência de operação de financiamento. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que
afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições
entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a
existência de conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e
se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou
de  qualquer  das  hipóteses  de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.
Carência  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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

126. Processo: DPF/VGA-00191/2017-IPL Voto: 8742/2017 Origem:  GABPRM2-LVM  -  LUANA
VARGAS MACEDO

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  a suposta prática do crime de tráfico de substâncias
entorpecentes.  Encomenda contendo drogas remetida de agência  dos Correios em Poços de
Caldas/MG para São Paulo/SP, tendo sido apreendida em Belo Horizonte/MG. Lei nº 11.343/06,
art.  33,  caput.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33).  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.

127. Processo: PR/SP-3000.2017.000665-1-INQ Voto: 8653/2017 Origem:  GABPR12-GTS  -
GUSTAVO TORRES SOARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento
de veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos
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do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a
fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
para aquisição  de veículo  com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de
estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao Ministério Público Estadual. Operação
de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a
caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de
conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao
tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer
das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

128. Processo: PR/SP-3000.2017.000982-2-INQ Voto: 8741/2017 Origem:  GABPR12-GTS  -
GUSTAVO TORRES SOARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento
de veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos
do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a
fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
para aquisição  de veículo  com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de
estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução penal ao Ministério Público Estadual. Operação
de financiamento não verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a
caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de
conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao
tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer
das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

129. Processo: SPF/BA-00096/2017-INQ Voto: 8510/2017 Origem:  GABPRM2-LVSM  -
LUDMILLA  VIEIRA  DE  SOUZA
MOTA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito. Lei nº 10.826/03, art. 16. No dia 21/09/2016, ao realizarem medida de busca e
apreensão (relativa  a  um outro  inquérito  policial)  em uma fazenda localizada  em Iramaia/BA,
policiais federais encontraram e apreenderam revólver, pistola, espingardas, submetralhadora e
munições diversas no quarto do ora investigado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32). 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
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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.

130. Processo: SR/DPF/PI-0697/2017-IPL Voto: 8578/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar suposta prática do crime de furto contra agência dos
Correios localizada no município de Patos do Piauí/PI, ocorrido em 16/05/2014. CP, art. 155, §§ 1º
e 4º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Furto praticado em face de
agência de banco postal.  Responsabilidade do Banco do Brasil  por  eventuais  perdas,  danos,
roubos,  furtos  ou  destruição  de  bens  cedidos  pela  empresa  pública  federal,  não  restando
configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, 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.

131. Processo: 1.12.000.000915/2017-03 Voto: 8604/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de termo de declarações prestadas pelo
Secretário  de  Educação  de  Almeirim/PA,  noticiando  possível  prática  dos  crimes  de  falsidade
ideológica e de uso de documento falso por parte de instituições de ensino superior particulares,
envolvidas  com  suposta  venda  de  diplomas.  CP,  arts.  299  e  304.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que os diplomas inautênticos teriam sido
apresentados perante a Secretaria  de Educação do município de Almeirim/PA.  Pertinência  da
Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso
é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi  apresentado o documento público,  não
importando a qualificação do órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio 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.

132. Processo: 1.13.000.001059/2017-68 Voto: 8584/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  do  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do
Amazonas "  CAU/AM, no qual  se relata possível  prática dos crimes de falsificação e uso de
documento público falso (Registro de Responsabilidade Técnica "  RRT).  CP, arts.  297 e 304.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento apresentado perante
particulares,  que  contrataram  os  serviços  da  arquiteta  e  urbanista  investigada,  e  órgãos
municipais responsáveis pela fiscalização de obras. Pertinência da Súmula nº 546 do STJ: "A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
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entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 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.

133. Processo: 1.15.002.000371/2017-40 Voto: 8602/2017 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 ameaça por parte do Prefeito e
do Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do município de Solonópole/CE, bem assim de um
segurança do Prefeito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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
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.

134. Processo: 1.22.013.000373/2017-75 Voto: 8378/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata suposta prática de falsidade ideológica e de uso de documento falso
perante  a  Justiça  Estadual  de  Minas  Gerais.  CP,  arts.  299  e  304.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento apresentado perante o Juízo da Comarca
de São Lourenço/MG. Incidência da Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e
julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi
apresentado  o  documento  público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor".
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

135. Processo: 1.22.013.000374/2017-10 Voto: 8354/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a ocorrência de possível crime de denunciação caluniosa. CP, art. 339.
Sustenta a noticiante que determinada pessoa representou contra seu marido na Polícia Civil pela
prática de crimes previstos na Lei Maria da Penha que não teriam ocorrido. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e
interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
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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.

136. Processo: 1.23.000.002510/2017-18 Voto: 8654/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Conselho Tutelar do município de
Ananindeua/PA, comunicando que um menor tem sido vítima de maus-tratos e negligência por
parte de sua genitora. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em que
pese a gravidade da  notícia,  as  condutas  descritas não revelam 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

137. Processo: 1.23.000.002853/2017-82 - Eletrônico Voto: 8606/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata que a filha do noticiante está sendo vítima de ameaças e agressões
verbais que teriam como motivação a exclusão do suposto agressor de um grupo de trabalho da
faculdade. CP, art. 147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Delito envolvendo
estudantes, em razão de assuntos acadêmicos. 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.

138. Processo: 1.25.005.000743/2017-61 - Eletrônico Voto: 8418/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a suposta prática de tortura em abrigo de menores. Lei nº 9.455/97, art.
1º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia
ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

139. Processo: 1.30.001.003255/2016-03 Voto: 8582/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo então Diretor em exercício e
atual  Vice-Diretor  do  Instituto  de  Psiquiatria  da  UFRJ.  Relato  de  diversas  irregularidades  no
alojamento estudantil, bem como notícia de suposta prática de crimes de estupro, consumo de
drogas ilícitas no local e morte suspeita de um estudante. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32).  Oficiada,  a  UFRJ  informou  que  os  fatos  criminosos  apontados  foram
comunicados à Polícia Militar conforme registros de ocorrência anexados. Encaminhamento de
cópia dos autos à tutela cível para apuração de irregularidades no âmbito cível e administrativo.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos concretos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para eventual 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.

140. Processo: 1.34.004.001094/2017-17 Voto: 8652/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício do Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Campinas/SP, dando conta da possível prática de abandono material por parte de um
executado nos autos de execução de alimentos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Em que pese a gravidade da notícia, a infração penal descrita não revela 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 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.

141. Processo: 1.34.028.000066/2017-12 Voto: 8592/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BRAG. PAULISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  o arrombamento de agência franqueada dos Correios
localizada no município de Bragança Paulista/SP. No dia 23/06/2017, funcionários da agência, ao
chegarem para iniciar  as atividades diárias,  encontraram o estabelecimento arrombado e seu
interior revirado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Foram solicitadas
informações  à  agência,  a  fim  de  verificar  se  os  Correios  arcaram  com  algum  prejuízo.  Em
resposta, foi noticiado que o arrombamento não gerou prejuízos aos Correios. Danos ao serviço
postal não evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos,
furtos ou destruição de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

142. Processo: 1.35.000.001798/2017-92 - Eletrônico Voto: 8344/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
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SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se comunica possível ocorrência do crime de estupro tentado, praticado durante
um  "reality  show"  de  determinada  rede  de  televisão.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Relato que não aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

143. Processo: DPF/AM-00672/2015-INQ Voto: 8356/2017 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE  AGUIAR  ANDRADE
NEITZKE

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  previsto  no  art.  183  da  Lei
9.472/97. No dia 23/02/2015, fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações " ANATEL
localizou e identificou suposto funcionamento de uma emissora clandestina de rádio, situada no
Município de Coari/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ouvindo pela
Policia Federal, o proprietário da emissora investigada declarou que no dia da fiscalização havia
apenas um técnico eletrônico que estava montando os equipamentos para o início das operações
da empresa de radiodifusão e que, possivelmente, esse técnico estaria fazendo testes, uma vez
que já havia outorga do Ministério das Comunicações desde 14/02/2012, existindo expectativa de
que a licença definitiva sairia em poucos dias. Esclareceu, também, que na época da fiscalização
da ANATEL não havia operação na empresa, porquanto o único funcionário que possuía era um
vigia.  Foi juntada aos autos cópia da portaria na qual o Ministro das Comunicações outorgou
permissão à empresa investigada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, pelo prazo de dez anos, no Município de Coari/AM. Ausência de elementos mínimos de
materialidade  delitiva.  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.

144. Processo: DPF/BG-00002/2017-INQ Voto: 8629/2017 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime previsto no art. 205 do CP.
Advogada suspensa administrativamente pela OAB que exerceu irregularmente a profissão de
causídica perante a Polícia Civil  do Estado de Mato Grosso durante o período de suspensão.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigação policial que não se desincumbiu
de demonstrar indícios de que a conduta da investigada foi reiterada. Verificou-se, tão somente, a
existência de um ato isolado realizado diante da Polícia Civil de Mato Grosso. Constatação que,
por si só, não preenche os requisitos estipulados pelo tipo penal para a configuração do crime em
questão. Delito que tem a natureza de crime habitual. Envio, pelo Procurador oficiante, de cópia
dos autos para Conselho da OAB para apuração de possível infração disciplinar. Atipicidade da
conduta.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

145. Processo: DPF/BG-00052/2016-INQ Voto: 8355/2017 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de possível crime de estelionato contra o
INSS (CP, art. 171, §3º), tendo em vista suposta negociação indevida de lote localizado no projeto
de assentamento Jatobazinho, no município de Água Boa/MT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que o que ocorreu, de fato, foi a transferência da posse de um
lote de maneira irregular em infringência de cláusula contratual resolutiva a qual estabelece que
que a propriedade deveria ser explorada direta e pessoalmente pelo outorgado, exigindo, ainda,
que ele resida na área concedida. Providências a serem tomadas que são aquelas atinentes ao
descumprimento da cláusula em âmbito do INCRA (que já foi oficiado para que tome as medidas
necessárias  atinentes  a  eventual  retomada do imóvel).  Hipótese  em que não  houve  prejuízo
algum para o INCRA, uma vez que diante da transgressão das condições impostas, o imóvel
poderá  ser  retomado.  Inocorrência  de  induzimento  ao  erro,  tendo  em visto  que  a  autarquia,
previamente, tinha o conhecimento de que o imóvel poderia ser alienado após a transferência da
posse pelo beneficiário e, por isso, consignou expressamente a cláusula proibitiva. 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.

146. Processo: DPF/DF-0587/2017-INQ Voto: 8576/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o
art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a notícia de que um indivíduo teria remetido, por via
postal, em uma agência dos Correios localizada em Brasília/DF, na data de 25/06/2014, envelope
contendo  55,75g  de  substância  assemelhada  à  cocaína,  cujo  destino  seria  Atenas,  Grécia.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante comprovada a materialidade do
delito, através de laudo pericial e de termo de apreensão de substância entorpecente e drogas
afins,  juntou-se  informação  policial  relatando  que  os  investigados  P.M.J.  e  M.B.  não  foram
localizados, inexistindo prova cabal da autoria. Carência de linha investigatória potencialmente
idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: DPF/PHB/PI-00096/2014-INQ Voto: 8351/2017 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  previsto  no  art.  183  da  Lei
9.472/97, tendo em vista notícia de desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação
no Município de Parnaíba/PI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações
da ANATEL de que não possui elementos para qualificar os responsáveis pelo funcionamento da
estação de rádio clandestina, uma vez que o locutor da rádio evadiu-se do local ao perceber a
presença dos ficais do órgão. Investigação realizada pela Polícia Federal que não logrou êxito na
identificação dos responsáveis,  não obstante  todas as diligências de campo empreendidas,  a
oitiva do proprietário do imóvel e de seus locatários. Carência de elementos indicativos da autoria
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delitiva ou diligências potencialmente idôneas. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação
do arquivamento.

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

148. Processo: DPF/RO-0423/2015-INQ Voto: 8600/2017 Origem:  GABPR1-RLPB  -
RAPHAEL  LUIS  PEREIRA
BEVILAQUA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática dos crimes de desacato e de
ameaça em face de servidores da agência do INSS em Ariquemes/RO. CP,  arts.  331 e 147.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A partir  do  exame de  depoimentos
prestados pelas supostas vítimas, não se observou a indicação de expressões injuriosas a elas
dirigidas  especificamente.  Ausência  de  indícios  de  dolo  consistente  na  vontade  de  ofender,
humilhar, causar vexame ou menosprezar funcionário público em razão de suas funções. Crime
de desacato na configurado. Em relação ao segundo delito,  as supostas ameaças aparentam
estar  ligadas  não  à  concretização  de  um  futuro  mal  injusto,  mas  à  mera  possibilidade  do
investigado oferecer  representação contra  os servidores  perante a  Corregedoria  da autarquia
previdenciária.  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.

149. Processo: DPF/SR-AL-00617/2013-INQ Voto: 8379/2017 Origem: GABPRE/PRAL - RAQUEL
TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral.  Notícia  de  falsificação  de  assinatura  de  vereador  do  município  de  São  Brás/AL,
constante de pedido de filiação partidária apresentado ao cartório eleitoral  daquela localidade.
Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios de autoria do delito. Discordância do
Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Porto Real do Colégio/AL. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
inc.  IV,  da LC nº 75/93.  Realizadas diligências pela  autoridade policial,  bem como ouvidos o
vereador e o noticiado, não se logrou amealhar indícios razoáveis de autoria, sendo certo que a
única circunstância  que liga a ação delitiva  ao suposto autor  do ilícito  é  apenas o fato de o
investigado,  à  época,  exercer  a  presidência  do  partido  do  qual  se  requereu  a  questionada
desfiliação. Carência de suporte probatório para embasar eventual deflagração de ação penal.
Insistência no arquivamento.

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

150. Processo: DPF-UDI-00350/2017-INQ Voto: 8463/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de desobediência. Notícia de
que o INSS teria cancelado benefício previdenciário (auxílio-doença) concedido judicialmente. CP,
art.  330.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  autarquia
previdenciária  informou  que  a  cessação  do  benefício  ocorreu  no  âmbito  do  "Programa  de
Avaliação  de  Benefícios  por  Incapacidade",  instituído  pela  Medida  Provisória  nº  739/2016  e
disciplinado pela Resolução nº 546/2016 do INSS. Informação de que a segurada foi selecionada
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para submeter-se à perícia médica, que constatou a inexistência de incapacidade laboral. Ato de
desobediência  não  evidenciado,  pois  ausente  descumprimento  de  decisão  judicial,  seja  pelo
caráter precário do benefício, seja porque o cancelamento do auxílio -doença se deu em virtude
de  conclusão  médica  superveniente,  resultante  de  perícia  administrativa  realizada  conforme
normas  previdenciárias  vigentes.  Carência  de  indícios  aptos  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.

151. Processo: JF/CE-0809454-46.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 8421/2017 Origem:  GABPR15-ELT  -  EDMAC
LIMA TRIGUEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato em detrimento do INSS.
Possível  irregularidade  no  recebimento  de  benefício  assistencial  de  amparo  à  pessoa  idosa,
relativo  ao mês de novembro/2014 e ao período de fevereiro a  setembro/2015.  Eventual  não
preenchimento de requisito de natureza econômica (renda familiar per capita seria superior a " do
salário  mínimo).  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Entendimento jurisprudencial  no sentido da inconstitucionalidade do § 3º  do art.  20 da Lei  nº
8.742/93.  Critério  que  não  pode  ser  utilizado  como  único  paradigma  para  a  constatação  da
miserabilidade social ou para fins de imputação penal. Carência de indícios de que a investigada,
atualmente com 68 (sessenta e oito) anos de idade, tinha plena consciência de seu impedimento
em receber o benefício pelo fato de não atender o mencionado requisito legal da renda per capita
máxima.  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.

152. Processo: JF/CE-0813454-89.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 8618/2017 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  notícia-crime  segundo  a  qual  determinada  empresa
falsificara  um  Atestado  de  Capacidade  Técnica,  supostamente  emitido  pelo  DNOCS,  para
apresentá-lo  em  sede  de  um  pregão  eletrônico  da  Superintendência  de  Obras  Hídricas  do
Governo do Estado do Ceará. Possíveis crimes previstos nos art. 297 e 304 do CP. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação,  após  diligências,  que  um  servidor  do
DNOCS (um geólogo) subscrevera descuidadamente os documentos que lhe foram solicitados
pelas empresas.  Ausência de dolo  específico  dos envolvidos em falsificar  documento público,
tampouco em utilizar documento inautêntico, uma vez que o possível erro contido no atestado não
foi  provocado  pela  empresa  investigada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  presente
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.

153. Processo: SR/DPF/PA-00182/2017-INQ Voto: 8464/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato em detrimento do INSS.
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Possível  irregularidade  no  recebimento  de  benefício  assistencial  de  amparo  à  pessoa  idosa,
relativo ao período de outubro/2010 a novembro/2012. Eventual não preenchimento de requisito
de natureza econômica (renda familiar per capita seria superior a " do salário mínimo). CP, art.
171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento jurisprudencial no
sentido da inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93. Critério que não pode ser
utilizado como único paradigma para a  constatação da  miserabilidade  social  ou para fins de
imputação penal. Carência de indícios de que a investigada, atualmente com 78 (setenta e oito)
anos de idade, tinha plena consciência de seu impedimento em receber o benefício pelo fato de
não atender o mencionado requisito legal da renda per capita máxima. Dolo não evidenciado.
Notícia de que o benefício continua ativo, indicando a 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.

154. Processo: SR/DPF/PA-00678/2015-INQ Voto: 8465/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no arts. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista possível existência de indícios de fraude na obtenção de financiamento
no valor de R$ 18.666,00 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), com recursos federais
oriundo  do  Funco  Constitucional  de  Financiamento  do  Norte  (FNO),  vinculado  ao  Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos que permitam concluir que a investigada utilizou-se
de  meio  fraudulento  para  obter  o  referido  financiamento.  Inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea ante o fato de ser comum o abandono da atividade com o decurso do
tempo ou que determinado rebanho bovino informado no plano de trabalho do projeto não seja
encontrado transcorridos mais de 9 (nove) anos após a concessão do crédito, como se verifica no
caso. 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.

155. Processo: SRPF-AP-00215/2017-INQ Voto: 8572/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Macapá/AP por parte de testemunha da empresa reclamada. CP,
art.  342.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Afirmação  relacionada  com  a
ocorrência de acidente de trabalho que, na hipótese, configurou mera confusão ou dificuldade de
expressão da testemunha investigada. Declaração que em nada influenciou a decisão do Juízo
quanto  ao  deslinde  da  causa,  tendo  sido  desconsiderada  pela  sua  própria  inconsistência.
Carência de provas quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: SRPF-AP-00232/2017-INQ Voto: 8533/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  notícia de furto  ocorrido na agência  dos Correios no
município de Vitória do Jari/AP. CP, art. 155, § 4º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Realizadas as  diligências  úteis  para  desvendar  os  fatos,  não restaram evidenciados
indícios mínimos de autoria. Laudo de perícia papiloscópica indicando que foram encontrados
fragmentos de impressões digitais, os quais, entretanto, não obtiveram registro correspondente no
Sistema  de  Identificação  Automatizada  de  Impressões  Digitais  (AFIS).  Inexistência  de
testemunhas do fato. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

157. Processo: 1.03.000.000670/2017-15 Voto: 8631/2017 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 Paulo
de Faria/SP, de representação formulada por cidadã daquela localidade, versando sobre possível
ocorrência de crime de corrupção eleitoral envolvendo a atual mandatária municipal. CE, art. 299.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao se proceder à oitiva de alguns dos
eleitores em relação aos quais foram oferecidas benesses em troca de seus votos, a versão da
prática delituosa não restou configurada. Segundo se conclui dos depoimentos prestados, a oferta
feita  por  pessoa  que  intermediou  as  negociações  em  favor  da  atual  prefeita  foi  a  de  que
trabalhassem na campanha dela e não para que vendessem seus votos. Também de acordo os
depoentes, sequer o trabalho foi prestado, pois apesar de terem comparecido à casa da referida
intermediaria nas datas combinadas, esta não foi encontrada. 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.

158. Processo: 1.12.000.000634/2014-08 Voto: 8391/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  dos  crimes
previstos nos arts. 1º da Lei nº 9.613/98 e 1º, I, da Lei nº 8.137/90, em virtude da existência de
indícios colhidos durante a "Operação Mãos Limpas", que apontou movimentações financeiras
incompatíveis  com  o  patrimônio  efetivamente  declarado  pelos  investigados.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 1) Hipótese na qual não se constatou a ocultação ou
dissimulação de bens pelos investigados. Em que pese a relevante movimentação nas contas de
titularidade dos investigados,  a movimentação de dinheiro,  sem ocultação ou dissimulação da
origem dos valores, não configura a prática do delito previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98; 2)
Considerando o elevado lapso temporal  transcorrido desde a deflagração da "Operação Mãos
Limpas" e que os fatos objetos da apuração do presente procedimento são referentes a supostas
omissões  de  receitas  ocorridas  no  período  de  2003  a  2010,  a  instauração  de  eventual
procedimento procedimento fiscal  encontra-se atingida pelo prazo decadencial  previsto no art.
173,  I,  do  CTN.  Inexistência  de  crédito  tributário  constituído  em  face  dos  investigados  e
impossibilidade de instauração de Procedimento Administrativo Fiscal. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.14.000.003169/2017-27 - Eletrônico Voto: 8609/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - BAHIA

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
Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em face de ordem expedida nos
autos de reclamatória trabalhista. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação  de que  a única comunicação  "  pessoalmente dirigida ao Reitor  da UFRB "  que
instruiu a representação não comprova a sua ciência sobre o teor da ordem judicial. Carência de
indícios aptos 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.

160. Processo: 1.14.000.003171/2017-04 - Eletrônico Voto: 8608/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 6ª Vara Federal de Salvador/BA para
apurar possível prática do crime de estelionato em decorrência da venda de veículo objeto de
alienação fiduciária pactuada entre o investigado e uma instituição bancária privada, crédito que
posteriormente  foi  cedido  à  Caixa  Econômica  Federal.  CP,  art.  171,  §  2º,  III.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Alienação de veículo adquirido com valor oriundo de
operação de financiamento sem anuência do credor. Notícia de que foi realizado o pagamento das
parcelas devidas por mais de dois anos, de 08/2011 a 03/2013, inexistindo indícios de fraude ou
ardil  no repasse do bem pelo investigado ou na venda do bem a terceiro.  Hipótese de mero
descumprimento contratual, desprovido de fraude, que não encontra sua melhor tutela no direito
penal,  devendo  ser  enfrentado  na  esfera  cível.  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.

161. Processo: 1.14.000.003340/2017-06 Voto: 8553/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  encaminhamento  de  despacho  de  indeferimento  de
instauração de Inquérito Policial, por parte da Corregedoria da Polícia Federal, referente a 100
(cem)  procedimentos  provenientes  do  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social  "  INSS,  que
relatavam suspeita no recebimento de benefícios previdenciários sacados fraudulentamente, fatos
que caracterizariam o delito de estelionato majorado, previsto no artigo 171, §3º do CP, mas que,
todavia, já estariam alcançados pela prescrição da pretensão punitiva. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  análise  individualizada  dos  procedimentos  administrativos,
constatou-se que, de fato, 95 procedimentos são referentes a supostos saques fraudulentos de
benefícios  previdenciários  efetuados  há  mais  de  12  (doze)  anos,  portanto,  alcançados  pela
prescrição da pretensão punitiva, já que o máximo da pena abstratamente prevista para o delito
de estelionato majorado é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, ocorrendo a sua prescrição no lapso
de 12 anos, nos termos do art. 109, III do CP. Extinção da punibilidade. No tocante aos outros 5
(cinco) procedimentos administrativos, em que pese as diligências realizadas, não se confirmaram
a materialidade e a autoria dolosa. 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.
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162. Processo: 1.14.000.003351/2017-88 Voto: 8573/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa de roubo a carteiro motorizado, que teria
sido abordado por dois indivíduos no bairro Uruguai, em Salvador/BA, no dia 14/07/2017, ocasião
em que, devido à falta de encomendas, nada subtraíram. CP, art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em depoimento, a vítima não foi capaz de
descrever características biométricas suficientes para se promover a identificação dos autores do
delito. Perícia papiloscópica não realizada no veículo dos Correios em tempo oportuno. Ausência
de  eventuais  registros  de  câmeras  de  segurança  no  local  do  crime.  Inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.
Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

163. Processo: 1.14.000.003365/2017-00 Voto: 8575/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  suposta ocorrência  do crime de roubo contra  carteiro
motorizado, que teria sido abordado por dois indivíduos na estrada do Lobato Campinas,  em
Salvador/BA, no dia 31/08/2017, ocasião em que foram subtraídas nove encomendas postais. CP,
art. 157, § 2º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em depoimento, a
vítima não foi  capaz de descrever  características biométricas suficientes para se promover  a
identificação dos autores do delito. Perícia papiloscópica realizada no veículo dos Correios, não
logrando, entretanto, revelar fragmentos papilares coincidentes com os que constam do sistema
AFIS. Ausência de eventuais registros de câmeras de segurança no local do crime. Inexistência
de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente
exigíveis. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

164. Processo: 1.14.010.000352/2016-71 Voto: 8304/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Agência Nacional de Telecomunicações, a
qual noticia o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, consubstanciada
na operação de sistema de telefonia rural, sem a prévia outorga da ANATEL e a utilização de
transceptores não homologáveis no país. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que a pretensão punitiva se encontra prescrita, uma vez que o fato
delituoso se consumou nos dias 18/04/2013 e 30/08/2013, e o agente infrator já possui 83 anos de
idade  (CP,  art.  109,  IV,  c/c  art.  115).  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.

165. Processo: 1.14.015.000105/2017-13 Voto: 8370/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANATEL, dando conta da exploração
de serviço de telecomunicações sem a prévia outorga da entidade autárquica.  Exploração de
serviço de comunicação multimídia (SCM) por empresa individual estabelecida no município de
Serra Dourada/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entrada em vigor da
Resolução ANATEL nº 680, de 27/06/2017, estabelecendo que pequenos provedores de internet
podem ser  dispensados da obtenção de autorização do  serviço,  caso  atendam até cinco  mil
clientes e o sinal trafegado na sua rede se dê por meios confinados ou wi-fi (equipamentos de
radiação restrita).  Empresa individual que possuía cerca de sessenta clientes, utilizando-se de
transceptores de radiação restrita,  sem interferência radioelétrica efetiva.  Oitiva do empresário
individual.  Informação de que, à época da fiscalização, já havia iniciado o procedimento para
liberação da outorga do serviço de comunicação multimídia  e que,  desde 24/06/2015,  possui
autorização para exploração da atividade. 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.

166. Processo: 1.14.015.000131/2017-33 Voto: 8936/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

167. Processo: 1.15.000.000769/2017-04 Voto: 8601/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de furto mediante fraude em terminal de
autoatendimento da Caixa Econômica Federal em Fortaleza/CE. Relato de instalação do artefato
para  "pesca"  de  envelopes  de  depósito,  bem  como  de  apreensão  de  sete  dispositivos
"pescadores". CP, art. 155, § 4º, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
ocorridos  em  agosto  de  2016,  não  havendo  elementos  mínimos  que  possam  embasar  o
desenvolvimento, ainda que embrionário, de uma investigação eficaz. Ausência de imagens da
ação delitiva ou de testemunhas do fato. Carência de indícios de autoria ou de linha investigatória
potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

168. Processo: 1.15.002.000461/2017-31 - Eletrônico Voto: 8610/2017 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 suposto crime de estelionato em detrimento do INSS.
Possível irregularidade na obtenção de aposentadoria por idade de trabalhador rural. CP, art. 171,
§  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Abertura  de  procedimento
administrativo pela autarquia previdenciária, tendo o investigado, atualmente com 90 (noventa)
anos de idade, apresentado defesa e recurso repelindo as irregularidades apontadas pelo INSS.
Carência de indícios de que o segurado tinha plena consciência de eventual burla a requisito
exigido para concessão do benefício. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

169. Processo: 1.17.000.002265/2017-46 - Eletrônico Voto: 8607/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  crime contra  a ordem tributária  por  parte  de
representantes de empresa de assistência médica sediada no município de Vila Velha/ES, que
efetuou  a  retenção  do  imposto  de  renda  sobre  os  rendimentos  pagos  a  funcionários,  como
declarados  em  DIRFs,  referentes  aos  anos-calendário  de  2003,  2004  e  2005,  não  tendo,
posteriormente, na data prevista em lei, recolhido os valores retidos. Lei nº 8.137/90, art. 2º, II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Rescisão do parcelamento em virtude da
falta  de  pagamento.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  encaminhada ao  MPF.  Natureza
formal do delito. Pena máxima aplicável equivalente a 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da
pretensão  punitiva.  CP,  art.  art.  109,  inc.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

170. Processo: 1.19.005.000051/2017-11 Voto: 8348/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de ex-gestor do município de Tasso Fragoso/MA, no exercício de 2013.
CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da
Receita Federal  do Brasil  em Imperatriz/MA informou não ter sido encontrada fiscalização em
andamento  ou  concluída  relativa  ao  período  referido.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não
evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente deixaram de
ser repassados em favor da 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.

171. Processo: 1.20.000.000931/2017-16 Voto: 8580/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de ameaça de morte dirigida contra o Presidente da
Associação Comunitária dos Remanescentes Quilombola do Ribeirão Itambé, em 26/04/2017, na
Chapada dos Guimarães/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa
que versa sobre ameaça feita no contexto de disputa envolvendo terras de propriedade particular
e de quilombolas. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Fato  que  já  é  de  conhecimento  do  Ministério  Público  Estadual.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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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172. Processo: 1.20.005.000140/2017-46 Voto: 8639/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Trabalho para apurar
suposta  prática  de  crime de  desobediência  por  parte  de  representante  legal  de  determinada
empresa. CP, art. 330; Lei nº 7.347/85, art. 10. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigada que teriam deixado de fornecer informações requisitadas nos autos de Inquérito Civil
em trâmite na PTM " Rondonópolis/MT. Notificação que se deu por via postal e sem indicação de
aviso pessoal de recebimento. Carência de comprovação, no caso concreto, da efetiva entrega da
requisição ministerial ao destinatário, bem como de sua inequívoca ciência. Inquérito Civil  que
restou posteriormente arquivado pelo MPT. 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.

173. Processo: 1.22.020.000206/2017-35 Voto: 8536/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de obstar emprego à pessoa em razão de
sua deficiência (Lei nº 7.853/89, art. 8º, III) praticado, em tese, por um gerente de determinada
agência dos Correios. Narrativa do noticiante (portador de deficiência física e empregado de uma
empresa prestadora de serviços terceirizados para os Correios) de que o gerente noticiado não
estava  lhe dando condição de trabalhar,  pelo  fato  de ter  sido  tirada sua mesa e obrigado a
trabalhar carimbando no chão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Esclareceu o
noticiado que precisou trocar a mesa de trabalho do noticiante por causa de uma reforma na
agência, e que não seria verdadeira a alegação de que ele teve que trabalhar carimbando no
chão. Ouvidas as testemunhas do caso, ficou claro que houve um desentendimento causado por
problemas de relacionamento entre o empregado e o gerente dos Correios, não relacionados com
a deficiência física do empregado. Afirmaram, também, que o noticiante nunca carimbou cartas no
chão ou ficou sem mesa de trabalho. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa
para prosseguir na presente 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.

174. Processo: 1.23.000.001893/2016-26 Voto: 8571/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia parcial dos autos de ação penal
deflagrada perante o Juízo Federal da Vara Única de Castanhal/PA, com o escopo de apurar a
veracidade da documentação alusiva à aplicação de recursos federais repassados ao município
de Curuçá/PA, acostada pelos réus ao referido processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Oficiada, a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará informou que as notas fiscais
objeto  da  diligência  constam  como  autorizadas,  dentro  do  intervalo  concedido  à  empresa
investigada. Quanto a notas fiscais registradas no exercício de 2005 pela Secretaria de Gestão
Fazendária de Ananindeua/PA, há notícia de que são anteriores à implementação do sistema
online de escrituração e controle, não se dispondo de arquivo físico anterior ao ano de 2007.
Regularidade de parte da documentação acostada ao processo criminal.  Ausência de indícios
concretos de materialidade delitiva no tocante à outra parte da documentação fiscal. Falta de justa
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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.

175. Processo: 1.23.000.002380/2017-13 Voto: 8462/2017 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 do Banco da Amazônia para apurar suposta
prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 2º, III, do CP (defraudação de penhor) e 20 da Lei nº
7.492/86 (aplicação, em finalidade diversa da prevista em contrato, de recursos provenientes de
financiamento concedido por instituição financeira). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Alienação de bens adquiridos com valores oriundos de operação de financiamento sem a
anuência do credor. Ausência de bens empenhados dados em garantia real. Notas de crédito rural
que possuem apenas garantia fidejussória. Defraudação de penhor não configurada. Constatação,
por  outro  lado,  de que o investigado efetivamente  adquiriu  os  bens objeto  do  financiamento.
Recursos  aplicados  na  finalidade  prevista  em  contrato.  Posterior  alienação  dos  bens,  sem
aprovação do banco. Hipótese de mero descumprimento contratual, que deve ser enfrentado na
esfera cível. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional não evidenciado. 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.

176. Processo: 1.23.000.002381/2017-68 Voto: 8349/2017 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 do Banco da Amazônia para apurar suposta
prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 2º, III, do CP (defraudação de penhor) e 20 da Lei nº
7.492/86 (aplicação, em finalidade diversa da prevista em contrato, de recursos provenientes de
financiamento concedido por instituição financeira). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Alienação de bens adquiridos com valores oriundos de operação de financiamento sem a
anuência do credor. Ausência de bens empenhados dados em garantia real. Notas de crédito rural
que possuem apenas garantia fidejussória. Defraudação de penhor não configurada. Constatação,
por  outro  lado,  de que o investigado efetivamente  adquiriu  os  bens objeto  do  financiamento.
Recursos  aplicados  na  finalidade  prevista  em  contrato.  Posterior  alienação  dos  bens,  sem
aprovação do banco. Hipótese de mero descumprimento contratual, que deve ser enfrentado na
esfera cível. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional não evidenciado. 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.

177. Processo: 1.23.001.000429/2017-93 Voto: 8841/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Estado do Pará para
apurar suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, §
1º, I, do CP, verificada nos exercícios de 2013 a 2015, por porte dos gestores do município de
Piçarra/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Insuficiência de elementos
para aferição de valores eventualmente não repassados ao INSS e que permitam ao Procurador
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da República oficiante promover a imputação. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada.
Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

178. Processo: 1.24.001.000083/2016-13 Voto: 8375/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar possível crime de sonegação previdenciária concernente a
contribuições  sociais  devidas  pelo  município  de  Aroeiras/PB,  relativas  ao  exercício  de  2011.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que os fatos em apreço
são os mesmos que originaram a NF nº 1.24.001.000104/2016-92. Requisição de instauração de
IPL aos 06/09/2016. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.
Remessa do feito à 5ª CCR para exame do declínio de atribuição quanto à eventual prática de ato
de improbidade administrativa.

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

179. Processo: 1.25.009.000160/2016-10 Voto: 8345/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa apresentada em
Sala de Atendimento ao Cidadão. Segundo o noticiante, no Distrito de Porto Camargo, Município
de Icaraíma/PR, há cerca de 15 a 20 pessoas que exercem atividade pesqueira profissional e
sobrevivem disso, enquanto mais de 150 indivíduos intitulam-se como tal apenas para receber
indevidamente o benefício do seguro defeso. Relato, também, de que o presidente da colônia de
pesca da localidade ostenta patrimônio incompatível com o de quem não possui outro ramo de
atividade laboral e que a fábrica de gelo doada pelo extinto Ministério da Pesca à colônia não está
em funcionamento, assim como não foi devidamente destinado o caminhão-frigorífico doado pelo
órgão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Agência da Previdência
Social  informou  que  durante  os  períodos  do  defeso  dos  anos  de  2015/2016,  a  colônia  de
pescadores de Porto Camargo apresentou 149 pedidos de concessão de benefício, dos quais 32
foram concedidos,  101  indeferidos  e  2  aguardavam  pesquisa,  bem como que  14  benefícios
encontravam-se  com  pagamentos  bloqueados,  e  que,  após  a  devida  verificação,  teriam  os
pagamentos liberados ou seriam encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, a depender da
confirmação ou não da situação de regularidade. Informações trazidas pelo noticiante de forma
bastante  genérica  e  dissociada  de  elementos,  ao  menos  indiciários,  que  as  ratificassem.  A
"dezena" de possíveis "falsos pescadores" não foi individualizada, ainda que de forma indiciária,
dificultando,  sobremaneira,  a  continuidade das  investigações.  Elevado grau  de  abstração que
também se verifica no que tange ao suposto patrimônio pessoal incompatível do presidente da
colônia de pescadores, nada tendo sido especificado pelo noticiante nesse sentido. As doações
feitas à  colônia  de pescadores  por  meio de repasses  de  recursos  federais  tiveram a higidez
atestada pela Secretaria de Aquicultura e Pesca, ao menos no que se refere à prestação de
contas  ao extinto  Ministério  da  Pesca,  todavia,  foi  instaurada  nova  apuração  (vinculada  à  5ª
CCR/MPF) tendo por objeto investigar a regularidade da destinação dos recursos em questão e
correta aplicação na finalidade pública a qual vinculados. Falta de justa causa para prosseguir na
presente persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

70/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

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.

180. Processo: 1.26.000.001933/2015-47 Voto: 8373/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de paralisação de trabalho de
interesse coletivo por parte de integrantes de entidade sindical de trabalhadores do segmento de
transportes  rodoviários  urbanos  do  Estado  de  Pernambuco.  CP,  art.  201.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegação de abusividade do movimento grevista afastada
nos autos de Dissídio Coletivo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Manifestação de
âmbito nacional considerada legítima, que teve por objetivo chamar a atenção da sociedade para
as  reivindicações  da  classe,  não  consistindo  simplesmente  na  interrupção  dos  serviços  de
transporte público. 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.

181. Processo: 1.26.000.002864/2017-51 - Eletrônico Voto: 8353/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apura possível prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155,
§ 4º,  I),  por  meio de arrombamento e  invasão a uma Agência  da Caixa  Econômica Federal,
ocorrido  em  22/09/2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações
constantes  de  Laudo de  Perícia  Criminal  Federal  que  não  oferecem elementos  mínimos que
possam levar à autoria delitiva do fato. Não houve captura de imagens pelo CFTV da agência,
tampouco foram levantadas impressões papilares no local do crime. Ausência de testemunhas
que poderiam contribuir para a elucidação da autoria da ação criminosa. Inexistência de linha
investigativa  que  possa  vir  a  acrescentar  indícios  capazes  de  elucidar  a  questão.  Falta  de
perspetiva de êxito nas investigações. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.26.001.000171/2017-13 Voto: 8570/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no
art.  10 da Lei  nº  7.347/85 por  parte  do representante legal  de entidade sindical  do comércio
varejista  de  Juazeiro/BA,  que  teria  deixado  de  apresentar  documentação  comprobatória  do
cumprimento  de  obrigações  previstas  em  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Observância, no caso, de que houve a renovação do
prazo  de  cumprimento  do  ajuste  perante  o  Ministério  Público  do  Trabalho,  repassando-se  o
encargo para o atual presidente da entidade sindical, cuja suposta omissão não foi sequer objeto
da notícia-crime. Cumprimento do TAC pelo signatário e então gestor do sindicato. Requisição
que, por outro lado, não se mostrou indispensável à propositura de ação civil pública. Pertinência
de ação executiva por eventual descumprimento do ajustado. Atipicidade da conduta. 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.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

183. Processo: 1.27.000.002447/2017-71 - Eletrônico Voto: 8740/2017 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 Regional da Polícia Federal no
Piauí, encaminhando certidão de ocorrência referente a cinco passageiros de voo proveniente de
São Paulo/SP que estavam ingerindo bebida alcoólica em desacordo com as recomendações de
segurança, provocando alguns inconvenientes a bordo da aeronave. CP, art.  261.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência registrada como "forma de evitar futuros
desentendimentos". Na ocasião, o comandante da aeronave optou por ordenar a retirada dos
envolvidos,  seguindo  normalmente  o  voo  com  destino  à  próxima  escala  (Fortaleza/CE).
Passageiros  conduzidos  ao  Posto  da  Polícia  Federal  e  posteriormente  liberados,  tendo  sido
lavrado registro de procedimento administrativo como solução para o caso. Mero inconveniente
provocado pelos investigados,  registrados naquele expediente como passageiros indesejáveis.
Ausência de indícios da intenção de atentar contra a segurança da aeronave. 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.

184. Processo: 1.29.000.003258/2017-41 Voto: 8252/2017 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 encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho
de Porto Alegre/RS. Suposta apresentação de atestado médico falso para justificar a ausência da
parte reclamante em audiência designada para o dia 03/11/2016. Segundo o atestado médico o
reclamante teve consulta  no dia  da audiência e ainda deveria  ficar afastado por  três dias do
trabalho. Todavia, o juiz trabalhista determinou fosse juntada a folha ponto do empregado no dia
em questão, pelo qual percebe-se ter ele trabalhado não apenas no dia 03 como também nos dias
04 e 05. Em razão disso foi declarada ausência injustificada do reclamante, aplicada pena de
confesso e multa por litigância de má-fé. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De
acordo com a folha ponto o reclamante trabalhou no dia 03/11/16 a partir das 12h55 até às 22h, o
que não impede de ter-se consultado nesse dia. O fato de ter trabalhado nos dois dias seguintes,
aparentemente em desconformidade à orientação médica, não infirma o teor do dito atestado.
Ausência de indícios veementes de que o atestado contivesse em si afirmação falsa. 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.

185. Processo: 1.30.005.000448/2017-45 Voto: 8649/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta irregularidades na captação de recurso com base
na Lei nº 8.685/93, que criou mecanismos de fomento na produção de obras cinematográficas e
audiovisuais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que um produtor-
executivo,  valendo-se  de  contatos  profissionais,  seria  responsável  pela  busca  de  empresas
interessadas  em  participar  da  produção  de  documentário.  Interesse  manifestado  por  uma
empresa  multinacional,  sob  a  condição  de  que  lhe  fosse  restituído  50%  do  valor  total
posteriormente repassado, proposta essa recusada pelo noticiante, sócio de uma empresa que
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realizou registro junto à ANCINE. Conforme se extrai das declarações prestadas pelo noticiante,
não  foi  possível  obter  informações  aptas  ao  prosseguimento  da  apuração,  não  tendo  sido
declinada ao menos de qual pessoa jurídica adveio a proposta espúria. Esquema ilícito que não
chegou sequer a ser iniciado, cessando com mera proposta de ajuste de plano rejeitada. Carência
de  indícios  de  autoria  e  de  materialidade  delitivas.  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.

186. Processo: 1.30.005.000461/2017-02 - Eletrônico Voto: 8612/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falsificação de selo ou sinal
público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Procedimento que envolve, na
verdade,  consulta  de  particular  sobre  anilhas  utilizadas  pelo  IBAMA,  na  marcação  de  aves,
durante a fiscalização de criadores. Relato no sentido de que, em virtude de as anilhas serem
fabricadas por empresa privada que não apresenta selo do INMETRO ou certificação ISO 9000,
fora do padrão e desprovidas de mecanismos antifalsificação, caberia ao Parquet manifestar-se
sobre aquele anel de identificação ser considerado selo público.  Impossibilidade. Carência de
atribuição de órgão consultivo. Ausência de notícia de qualquer fato típico a ser apurado. Extração
de cópia dos autos para apreciação da tutela cível quanto à suposta facilidade na falsificação da
anilha devido à baixa qualidade do material e à ausência de elementos que a identifique como
selo ou sinal público. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

187. Processo: 1.33.000.002055/2017-12 - Eletrônico Voto: 8372/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta ocorrência de furto de dez pacotes de café e de
um aparelho de som que se encontravam no prédio (copa do térreo) da Defensoria Pública da
União.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de possíveis  suspeitos,
testemunhas presenciais, imagens de câmeras ou vestígios materiais no local da ação delitiva.
Inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Indícios  mínimos  de  autoria  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.

188. Processo: 1.34.004.000175/2017-08 Voto: 8419/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO  MUNICIPIO  SAO
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente do Juizado Especial  da
Infância e Adolescência de Campinas, integrante do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da
Justiça do Trabalho (TRT da 15ª Região), noticiando a possível prática dos delitos previstos nos
arts. 203, 297, § 4º, e 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, inc. IV).
Reclamante que, à época menor,  exerceu labor rural  no município de Aguaí/SP. Sentença de
procedência do pedido com o reconhecimento de verbas rescisórias não pagas e contribuições
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previdenciárias não recolhidas.  Ausência de elementos indicativos de ocorrência de fraude ou
violência, expressos no tipo do art. 203 do CP. Relato de omissão de anotação em carteira de
trabalho.  Reclamado  declarado  revel  nos  autos  da  reclamatória.  Mero  inadimplemento  de
obrigações trabalhistas. Absorção do delito capitulado no art. 297, § 4º, do CP pelo crime previsto
no art. 337-A do CP, já que a conduta omissiva constitui meio para consumação da sonegação
previdenciária. Notícia de que ainda não houve liquidação de sentença nos autos da reclamação
trabalhista.  Crime de natureza  material,  cuja  tipificação  depende da constituição  definitiva  do
crédito tributário, conforme preconiza a 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.

189. Processo: 1.35.000.001876/2017-59 - Eletrônico Voto: 8534/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal em
Sergipe, encaminhando relato anônimo segundo o qual duas senhoras estariam envolvidas em
esquema de fraude contra a Previdência Social no município de Itabaiana/SE, consubstanciado
na utilização de documentos falsos supostamente obtidos perante a Associação dos Agricultores
Rurais daquela cidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em investigação
prévia,  destinada  à confirmação inicial  dos  fatos  relatados,  apurou-se  que  não  há  benefícios
previdenciários  em  nome  das  senhoras  noticiadas,  sendo  ambas  inscritas  na  categoria
trabalhador, além de não terem sido encontrados indícios de que elas estejam envolvidas em
possíveis fraudes contra o INSS. Ausência de verossimilhança do relato, que se mostra, no caso,
desprovido de suporte probatório. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: 1.15.000.001254/2017-13 Voto: 8535/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Ceará, dando conta de que foram arquivadas, em sede policial, 08 (oito) notícias-crimes em razão
de parecer desfavorável à instauração dos respectivos inquéritos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Notícia-crime envolvendo a Caixa Econômica Federal " CEF. Caso
que não demandou a instauração de processo de contestação, em razão da ausência de prejuízo
financeiro quer para a CEF, quer para o seu cliente. Ausência de lesão a bem ou interesse público
federal. Falta de justa causa para a instauração de inquérito policial; 2) Suposta prática do crime
de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º),  em razão  da  ocorrência  de  um saque  de
benefício previdenciário, na competência de 09/2015, após o óbito do respectivo titular. Aplicação
da Orientação nº 4 desta 2ª CCR; 3) Representação anônima feita em desfavor de um suposto
contador da Prefeitura de Tamboril/CE e de um pré-candidato à Prefeitura da Cidade de Senador
Pompeu/CE,  que  estariam supostamente desviando verbas  públicas em razão  de ostentarem
padrão  de vida  considerado  incompatível  com seus rendimentos.  Fatos  alegados eivados de
generalidade, abstração e carentes de elementos comprobatórios mínimos que pudessem suscitar
a instauração de inquérito. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal; 4) Suposta
fraude na concessão de empréstimo a correntista da CEF, em que o montante da operação (no
valor de R$ 41.000,00) não teria sido depositado a crédito do cliente. Verificação de inocorrência
de fraude. Informações da CEF de que a situação foi resolvida sem prejuízo à empresa pública ou
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ao particular. Ausência de indício mínimo de materialidade delitiva; 5) Supostas irregularidades
praticadas pela CEF na gestão de depósitos judiciais em decorrência da ocupação, a título de
servidão administrativa, de determinado imóvel. Proprietário do imóvel que, ao tentar levantar o
valor na agência CEF do Pecém/CE, foi informado pelo gerente-geral da agência que o dinheiro
não estava disponível lá e que seria instaurado procedimento administrativo para sua localização.
Informações  de  posterior  levantamento  da  quantia.  Ausência  de  qualquer  lesão  a  bem  ou
interesse público ou mesmo a particular praticado por ente público; 6) Notícia-crime feita através
de disque-denúncia de que determinada pessoa juntamente com um servidor do INSS estariam
cometendo  fraudes  contra  o  Programa  de  Integração  Social  "  PIS/PASEP,  consistente  em
cadastrar fraudulentamente como beneficiários do programa, pessoas que não teriam direito ao
abono, cobrando percentual do valor recebido por eles. Representação que não possui respaldo
apto a embasar qualquer linha investigativa.  O noticiado,  a quem abstratamente se atribuiu o
crime de estelionato  contra  o  Programa PIS/PASEP,  sequer  realizou o  saque do seu  próprio
benefício,  que  certamente  seria  a  conduta  primária,  inicial  nesse  tipo  de  delito.  Ausência  de
verossimilhança da notícia-crime. Falta de justa causa para a persecução penal; 7) Notícia de
suposta falsificação de passaporte por estrangeiro, cujo pedido de refúgio se encontra pendente
de julgamento  no CONARE -  Comitê  Nacional  para  os Refugiados,  do  Ministério  da Justiça.
Decisão de arquivamento que ocorreu em razão do sobrestamento de questão incidente ao crime,
no entanto, sem prejuízo de reabertura caso a decisão do CONARE não contemple o estrangeiro.
Hipótese  de arquivamento provisório,  em que,  alterada a situação  pelo  Ministério  da Justiça,
devem-se  dar  continuidade  às  investigações;  8)  Apuração  de  arrombamento  na  agência  dos
Correios  de  Aquiraz/CE,  ocorrido  em 12.11.16.  Nenhum numerário  foi  subtraído  da  agência.
Danos que se limitaram à subtração de um aparelho telefônico sem fio, no valor estimado de R$
126,41. Caso em que houve o corte da fiação do sistema de CFTV, de forma que a imagem
captada pelo circuito no momento da ação se restringiu a uma ¿sombra de indivíduo subindo uma
escada para cortar os fios da câmera¿. Ausência de indícios mínimos de autoria. Falta de linha
investigatória potencialmente idônea. Constatação de que os arquivamentos das notícias-crimes
elencadas  no  presente  procedimento  foram  regularmente  procedidos  pela  Polícia  Federal.
Homologação do arquivamento.

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

191. Processo: 1.15.000.002912/2016-11 Voto: 8669/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Polícia Federal no Ceará, dando conta de
que  foram  arquivadas,  em  sede  policial,  04  (quatro)  notícias-crimes  em  razão  de  parecer
desfavorável à instauração dos respectivos inquéritos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  1)  Notícia  de Fato nº  08270.012449/2016-18.  Suposto  crime de furto  qualificado
tentado  contra  a  Caixa  Econômica  Federal  "  CEF.  O  Procurador  da  República  oficiante
manifestou-se  contrariamente  à  não  instauração  de  inquérito  policial,  determinando  o
desentranhamento da documentação relativa a esse fato e o seu reencaminhamento à Policia
Federal  para  fins  de  instauração  da  cabível  investigação;  2)  Notícia  de  Fato  nº
08270.016897/2016-91.  Boletim  de  ocorrência  em  que  um  geólogo  narra  que  perdeu  uma
máquina fotográfica pertencente ao patrimônio da FUNASA, sem saber indicar o local em que se
deu o extravio ou o furto. Valor insignificante do bem. Ausência de elementos que confirmem a
materialidade do crime de furto. Não há indícios mínimos de peculato na forma de desvio ou
apropriação. Falta de linha investigativa idônea para apurar crime eventualmente perpetrado. 3)
Notícia de Fato nº  08270.016739/2016-31.  Noticiante  informa que determinada pessoa possui
origem humilde, mas que, no entanto, ostenta uma posição econômica que não condiz com sua
realidade.  Elevada  generalidade  e  abstração  da  representação.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. 4) Notícia de Fato Nº 08270.014635/2016-91. Acusação de que o prefeito da
cidade  de  Guaramiranga/CE  estaria  utilizando  de  forma  indevida  os  recursos  destinados  ao
Município, desprezando recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Envio, pelo
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Procurador oficiante, de cópia desta notícia de fato para o Ministério Público Estadual, tendo em
vista tratar-se de suposto crime de competência da Justiça Estadual. Providências adotadas nas
notícias-crimes  elencadas  que  se  mostram  adequadas.  Desnecessidade  de  manutenção  do
presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.16.000.000532/2016-05 Voto: 8466/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  expediente  do Departamento de Polícia  Legislativa  da
Câmara dos Deputados para apurar suposto crime contra a ordem tributária. Ocorrência policial
que  tem por  base  duas declarações prestadas pelas  filhas  de  um ex-servidor  daquela  Casa
Parlamentar, aduzindo que o genitor pagava pensão alimentícia para sua mãe com o intuito de
obter dedução no cálculo do imposto de renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Existência nos autos de cópia de ação de alimentos proposta pela mãe das declarantes, bem
como  ofício  expedido  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  de  Família  da  Circunscrição  Judiciária  de
Ceilândia/DF endereçado ao Departamento Pessoal  da Câmara dos Deputados determinando
desconto  financeiro  mensal  nos  rendimentos  do  ex-servidor  a  título  de  pensão  alimentícia.
Ausência de elementos probatórios mínimos quanto à eventual prática de crime contra a ordem
tributária.  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.

193. Processo: 1.20.000.001015/2017-01 Voto: 8801/2017 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 da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Mato Grosso, versando sobre investigação preliminar de empresa responsável pela coleta de lixo
na cidade de Cuiabá/MT.  Possíveis  crimes descritos nos arts.  132 e 205 do CP.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Relato  de  transporte  irregular  de  funcionários,
realizado  por  meio  de estribos,  nos  quais  o  trabalhador  ficaria  "dependurado"  na  traseira  do
caminhão, ou na cabine acima da capacidade máxima permitida.  Prática que pode configurar
infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de tipicidade penal. Em relação ao
suposto descumprimento de termo de interdição pela empresa, que, mesmo autuada, continuou a
desenvolver suas atividades de forma irregular, há notícia de instauração de IPL para apuração do
fato. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

194. Processo: 1.23.002.000127/2016-24 Voto: 8376/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa ofertada perante
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a Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar suposta irregularidade praticada por empresa do
ramo imobiliário sediada em Ananindeua/PA, consistente na geração de Cadastro Ambiental Rural
(CAR) junto à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA)
em sobreposição à área pertencente ao representante. Promoção de arquivamento que se recebe
como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Informação de que tanto a SEMAS/PA
quanto  o  IBAMA atestaram  a  regularidade  do  CAR,  inexistindo  registros  de  autuações  ou
embargos, bem como de constatações de possíveis danos ambientais sobre a área. Caso de
conflito  fundiário  envolvendo disputa  de  terras  particulares.  Possível  ocorrência  de  crimes de
ameças  e  esbulho  possessório.  Existência  de  ação  de  reintegração  de  posse  ajuizada  pelo
noticiante  perante  a  Justiça  Estadual.  Narrativa  que  não  evidencia  a  prática  de  ilícito  em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio 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

195. Processo: JF/PR/CUR-5001531-
77.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8771/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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196. Processo: JF/PR/CUR-5011816-
92.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 8707/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

197. Processo: JF/PR/CUR-5023370-
27.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8709/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
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tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

198. Processo: JF/PR/CUR-5023600-
69.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8708/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

199. Processo: JF/PR/CUR-5050027-
40.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8768/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
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conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

200. Processo: JF/PR/CUR-5051020-
83.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8766/2017 Origem:  DEPARTAMENTO  DE
POLÍCIA  FEDERAL  -
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL
NO PARANÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

201. Processo: JF/PR/CUR-5062983-
88.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8763/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

202. Processo: JF/PR/CUR-5063912-
24.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8710/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  eventual  crime
contra  o sistema financeiro  nacional  (art.  19,  Lei  nº  7492/86),  tendo em vista  a  obtenção de
financiamento  de  veículo  com  utilização  de  documentos  falsos  perante  instituição  financeira
privada. 2. O membro do parquet oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta  delituosa  configura  o  crime  de  estelionato,  previsto  no  artigo  171  do  Código  Penal.
Discordância do Juízo Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº  75/93.  3.Verifica-se que,  no caso,  o contrato  de CDC teria  finalidade certa,
consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no
de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 4. No entanto, entendo que nos
casos em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do
concurso  da  instituição  financeira  prejudicada,  sem  contudo  configurar  gestão  temerária  ou
fraudulenta, não resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a
elementar  do referido tipo penal  por  falta  de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de
crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. 5. Nesse passo, aplicando o entendimento exposto acima, verifico a
atipicidade  da  conduta  praticada  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  por  considerá-la
insignificante  para  o  sistema  financeiro  nacional,  remanescendo  a  apuração  do  falso  e  do
estelionato praticado contra a instituição bancária, de atribuição do Ministério Público Estadual. 6.
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Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Publico Estadual.

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

203. Processo: PR/SP-3000.2015.004699-0-INQ Voto: 8747/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  EM  SÃO  PAULO  -
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar eventual crime contra o sistema financeiro nacional (art.
19, Lei nº 7492/86), tendo em vista a obtenção de financiamento de veículo com utilização de
documentos falsos perante instituição financeira privada. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª
CCR/MPF). Conquanto o fato se amolde ao conceito de financiamento, entendo que nos casos
em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do concurso
da instituição financeira prejudicada, sem contudo configurar gestão temerária ou fraudulenta, não
resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a elementar do
referido tipo penal por falta de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de crédito, ou seja,
não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico tutelado pela norma
penal.  Ocorrência  do  crime  de  estelionato  contra  instituição  bancária  privada.  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

204. Processo: JF-AM-0001389-62.2017.4.01.3200-
INQ

Voto: 8287/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO
FALSO  (CP,  ART.  297  C/C  304).  MPF:  CRIME  IMPOSSÍVEL.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C A LC, ART. 62, IV). NÃO OCORRÊNCIA. CRIME
QUE  SE  CONSUMA INDEPENDENTEMENTE  DA EFETIVA OCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar  a  ocorrência  dos  crimes  previstos  nos  arts.  297  c/c  304,  ambos  do  Código  Penal,
consistente na utilização de Caderneta de Inscrição Registro (CIR) de origem falsa perante a
Capitania Fluvial  da Amazônia Ocidental.  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, sem potencial lesivo, uma vez que a
falsificação não era de boa qualidade, pois conteria 4 (quatro) palavras de origem inglesa escritas
erroneamente,  sendo  hipótese  de  crime  impossível.  3.  O  Juízo  Federal  discordou  do
entendimento ministerial,  realçando que as expressões em língua estrangeira  podem não ser
percebidas por pessoas sem conhecimento específico, ou seja,  o documento pode enganar o
homem comum, exigindo maiores averiguações afim de afastar sua autenticidade. Nessa esteira,
sustentou que se a falsificação não produziu os efeitos desejados, não seria por conta de meio
absolutamente inidôneo, mas sim porque os servidores da Capitania Fluvial são treinados para o
mister de procurar identificar fraudes que porventura possam ser intentadas contra o citado órgão.
4. Com efeito, não consta dos autos informações que indiquem que a falsidade documental teria
sido  detectada  à  primeira  vista,  ou  que  a  falsificação  seria  grosseira,  tendo  sido  atestada  a
falsidade após abertura de sindicância e realização de laudo pericial no documento. 5. Ainda, tem-
se que o crime de falsidade ideológica consuma-se com a simples potencialidade do dano visado
pelo agente, não se exigindo, portanto, para sua configuração a efetiva ocorrência de prejuízo. 6.
Os crimes de falsificação e uso de documento falso são crimes formais, logo independem da
efetiva ocorrência da obtenção de proveito ou da produção do dano advindo da falsificação e/ou
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de  seu  uso  para  sua  configuração,  consumando-se  no  momento  e  lugar  em  que  o  agente
efetivamente  utiliza  o  documento,  consciente  da  falsidade.  Desse  modo,  caracterizada  a sua
natureza formal e dispensado o efetivo prejuízo, o delito de falso consuma-se, tão somente, com a
inserção do falso no documento. Precedentes do STJ: HC nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 7.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

205. Processo: JF-GRU-0006746-73.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 8735/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  UTILIZAÇÃO  DE  PASSAPORTE  FALSO  PARA  INGRESSAR  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  PEDIDO  DE  REFÚGIO.  SUSPENSÃO  DO  PROCEDIMENTO
CRIMINAL ENQUANTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO O REQUERIMENTO. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, uma vez
que  estrangeiro  teria  utilizado  passaporte  falso  para  ingressar  no  território  brasileiro.  2.  A il.
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, entendendo que "futura
decisão a ser proferida pelo CONARE é fato novo, a autorizar o desarquivamento do inquérito
policial". 3. A MM. Juíza Federal discordou da manifestação ministerial, entendendo que não é
possível o arquivamento enquanto não houver decisão do pedido de refúgio. 4. Suspensão do
procedimento criminal enquanto pendente de apreciação o requerimento de refúgio formulado às
autoridades administrativas competentes, conforme o disposto no art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº
9.474/97  (Estatuto  do  Refugiado).  5.  Informação  do  CONARE  de  que  o  pedido  de  refúgio
encontra-se aguardando análise. 6. Não homologação do arquivamento.

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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

206. Processo: JF-GRU-0007445-64.2016.4.03.6119-
TC

Voto: 7936/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE INJÚRIA EM FACE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CP,
ART.  140).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELA
RENÚNCIA E DECADÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  FATOS  QUE  CARACTERIZAM  CRIME  DE  DESACATO.  AÇÃO  PENAL
INCONDICIONADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar  possível
crime de injúria, previsto no art. 140 do CP, consistente em haver a investigada se recusado a
realizar os procedimentos de rotina relativos a inspeção no Terminal de Embarque do Aeroporto
de Guarulhos e dirigido palavras de baixo calão às agentes de proteção da aviação civil. 2. O
Procurador da República oficiante, promoveu o arquivamento do feito, sob o argumento de que as
ofendidas são funcionárias de empresa privada de proteção em aviação civil, logo, não haveria
que se falar em crime contra honra contra funcionário público e, por isso, a ação penal seria
privada, não incidindo a Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal.  Ainda, diante da renúncia
expressa de uma das vítimas e o decurso do prazo decadencial para oferecimento de queixa-
crime para a outra, haveria ocorrido a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, incisos
IV e V, do Código Penal. 3. O Juiz Federal, no entanto, discordou da tese ministerial, consignando
que os fatos narrados no termo circunstanciado se amoldam ao tipo penal de desacato, previsto
no artigo 331 do Código Penal,  sendo este crime de ação penal pública incondicionada, não
podendo se falar em extinção da punibilidade por renúncia do ofendido ou decadência. Ainda,

83/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

ressaltou que a as vítimas das ofensas são funcionárias de empresa que presta serviço típico da
Administração  Pública,  qual  seja  a  fiscalização  de  bagagens  no  Aeroporto  Internacional  de
Guarulhos/SP, sendo estas, equiparadas a funcionários públicos para fins penais, por força do
artigo 327 do Código Penal. 4. Arquivamento inadequado. 5. Como bem assentou o Juízo Federal,
a empresa prestadora de serviço de inspeção de bagagem, presta serviço típico da Administração
Pública, nos moldes do art. 21, XII, "c", e XXII, da Constituição Federal (compete a União explorar,
direta ou mediante autorização, concessão ou permissão a navegação aérea, aeroespacial e a
infraestrutura aeroportuária, bem como executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e
de fronteiras) sendo, portanto, as funcionárias da empresa equiparadas a funcionárias públicos
para fins penais, conforme a expressa dicção do §1º, do artigo 327, do Código Penal. 6. Ainda, a
tipificação penal do desacato acrescenta proteção aos agentes públicos, expostos a vários tipos
de ofensa no exercício de suas funções ou em razão dela. Nesse passo, considerando que, em
tese,  as  funcionárias  públicas  foram,  ofendidas  no  exercício  da  função,  bem como  havendo
tipicidade  da  conduta  investigada,  o  prosseguimento  da  persecução  penal  é  medida  que  se
impõe.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

207. Processo: JF-MAR-0002636-21.2017.4.03.6111-
INQ

Voto: 8734/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  11ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
MARÍLIA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO
CP). ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art.
171  §3º  do  Código  Penal,  diante  da  constatação  do  recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário  de  auxílio  reclusão  na  ordem  de  R$  11.145,50,  após  a  soltura  da  segurada,
referente  as  competências  de  06/2011  a  05/2012.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do apuratório com fundamento no princípio da insignificância, tendo em
vista  que  o  valor  dos  saques  realizados  não  ultrapassa  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).  3.
Discordância do Juiz Federal. 4. Nos termos da Orientação nº 04, a 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  admite  "dispensar  liminarmente a  instauração de investigação  criminal  própria  ou de
inquérito policial e determinar, se assim entender, o arquivamento das peças de informação que
serão encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009 " TCU Plenário em
duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos
pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o
óbito do beneficiário;  e ii)  quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios
previdenciários". 5. A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos casos em que as
diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime, bem como não há
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente se verificado longo
tempo decorrido após o último saque fraudulento. 6. In casu, o parâmetro invocado para aplicação
do referido princípio vai de encontro com o estabelecido na Orientação nº 4 desta 2ª Câmara,
sendo inaplicável.  Ressalte-se que no caso dos autos a materialidade e autoria delitiva foram
delimitadas  e  que  não  houve  a  restituição  dos  valores  indevidamente  sacados  a  autarquia
previdenciária. Ademais, 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. 7. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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208. Processo: JF-PGN-0001983-92.2017.4.01.3906-
INQ

Voto: 8716/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE PARAGOMINAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  supostas  irregularidades  praticadas  por  mutuário  em
operações de crédito rural, vinculado ao PRONAF, cujos recursos teriam sido empregados em
finalidade diversa ou foram aplicados apenas parcialmente. Lei nº 7.492/86, art. 20. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No presente caso, conforme documentação acostada
aos autos, o projeto teria sido implementado de acordo com o contrato. 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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

209. Processo: JF/PR/CUR-5035506-
56.2017.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 8519/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada com o
escopo de apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor
de  R$  2.264,99.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu
inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de
arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº
49  desta  2ª  CCR,  "Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  "caput",  da  Lei  nº  10.522/2002  (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013)". 5. Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à
prática reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado, já que possui 9 (nove) autuações
entre o ano de 2014 e o fato ora investigado em 2017, conforme se extrai dos autos e de pesquisa
ao sistema COMPROT. 6. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja
considerado como destituído de significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz
surgir  o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do
Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito.
Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Dje 10/12/2012). 7.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

210. Processo: JFRS/SLI-5002913-
44.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8243/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
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REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado com o escopo de apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão
de  tributos  no  valor  de  R$  751,22.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz
Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração
delitiva.  Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28,  c/c LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV).  4.  Nos
termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor fixado no art. 20, "caput", da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação,
de 04.03.2013)". 5. Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à
prática reiterada de delito da mesma natureza pela investigada, já que possui outras 6 (seis)
autuações entre  o  ano de 2014 e o  fato  ora  investigado  em 2017,  além de mais 4  (quatro)
autuações  posteriores,  conforme  consta  em  pesquisa  ao  sistema  COMPROT.  6.  A  prática
reiterada da mesma conduta delitiva  impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal.  A recalcitrância  no cometimento  de delitos  faz surgir  o  desvalor  da  ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR,  2ª  Turma,  Rel.  Ministra  Cármen Lúcia,  Dje  10/12/2012).  7.  Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

211. Processo: JFRS/SLI-5002914-
29.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8517/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada com o
escopo de apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor
de R$ 1.258,10.  2.  A Procuradora da República  oficiante  promoveu o arquivamento do feito,
aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu
inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de
arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº
49  desta  2ª  CCR,  "Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  "caput",  da  Lei  nº  10.522/2002  (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013)". 5. Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à
prática reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado, já que possui 7 (sete) autuações
entre o ano de 2015 e o fato ora investigado em 2017, conforme se extrai dos autos e de pesquisa
ao sistema COMPROT. 6. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja
considerado como destituído de significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz
surgir  o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do
Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito.
Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Dje 10/12/2012). 7.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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212. Processo: JF-SOR-0004357-11.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 8749/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  750  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi instaurado para apurar suposta prática de
contrabando (CP,  art.  334-A),  tendo em vista  apreensão,  em poder dos investigados,  de 750
maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente
documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante,  promoveu o arquivamento dos autos por  entender  aplicável  ao  caso  o princípio  da
insignificância. Discordância do Magistrado Federal.  3. A natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 4. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da  conduta.  5.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  não  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida 750
(setecentos e cinquenta) maços de cigarros supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços. 6.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

213. Processo: JF-SOR-0006089-66.2013.4.03.6110-
INQ

Voto: 8879/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Noticia da fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art.
299) e uso de documento falso (CP, art. 304) pela Cooperativa de Pequenos Agricultores Rurais
de Itapetininga " COPPRIR relacionados ao Programa de Aquisição de Alimentos. Alteração nos
dados dos comprovantes de produtos entregues ao município,  sendo elaborados relatórios de
entrega  com  informações  supostamente  inverídicas.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
ausência de dolo em fraudar o programa. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Diligências demonstraram que o que efetivamente
ocorria era que a COPPRIR, quando necessário, trocava produtos dos fornecedores da seguinte
forma: se a prefeitura necessitava de um determinado produto, mas a cota de entrega de um
produtor já havia "estourado", era formalizada a entrega dos produtos com o cadastro de outro
produtor. Dessa forma, verifica-se que as inconsistências identificadas pelo município constituíram
em irregularidades formais,  não havendo elementos nos autos,  mesmo após a realização de
diligências, a indicar que houve um efetivo prejuízo à CONAB, às entidades beneficiadas, aos
produtores locais, ou mesmo qualquer indício de desvio ou apropriação de dinheiro público. Ao
contrário, ao que tudo indica estas inconsistências tiveram por objetivo a própria continuidade do
programa,  com  a  aquisição  de  produtos  necessários  em  cada  ocasião.  Ausência  de  dolo.
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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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214. Processo: JF-SOR-0007585-62.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 8754/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §3º).  RECEBIMENTO
INDEVIDO DE BOLSA FAMÍLIA.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de
estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º),  tendo  em  vista  que  a  investigada  teria  recebido  o
benefício Bolsa Família de seu filho irregularmente, já que não possuía a guarda do menor e nem
residia com este. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório
por não vislumbrar  dolo da investigada. Discordância do Juiz Federal.  3.  No atual  estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento, se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. No caso, os elementos coligidos
aos autos demonstram que a investigada nunca residiu com o menor, tendo prestado informação
falsa para a obtenção do benefício. 5. Dessa forma, se, de fato, a investigada não agiu com dolo,
isto será verificado no curso da instrução criminal, quando se oportunizará a completa produção
de provas,  submetidas  ao  contraditório  e  ampla  defesa.  6.  Designação de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

215. Processo: PRM-JND-3422.2015.000157-8-INQ Voto: 8736/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos "  EBCT. Relato de que 02 (dois)  indivíduos não
identificados, com uso de arma de fogo, renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios,
que teve duas encomendas subtraídas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Ausência  de  possibilidade  de  identificação  de  suspeitos  em  razão  dos  artifícios
utilizados, como o uso de óculos escuros e boné. 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 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

216. Processo: SR/PF/CE-00906/2011-INQ Voto: 8739/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de
pedofilia, descritos nos arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista disponibilização, em
grupo fechado de pedofilia na internet, material de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e
adolescentes. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ante a
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ausência de indícios suficientes de autoria e por não vislumbrar diligências aptas a identificá-la. 3.
O  Juízo  Federal,  no  entanto,  entendeu  ter  restado  comprovada  a  materialidade  do  delito  e
vislumbrou diligências capazes de melhor elucidar os fatos e esclarecer a sua autoria. 4. No atual
estágio da persecução criminal,  apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos
mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas e após esgotadas as diligências investigatórias,
ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude
ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso em apreço, como bem
assentou o Juiz, existem diligências capazes de esclarecer a autoria delitiva, como a oitiva dos
funcionários da empresa envolvida que poderiam ter utilizado a internet para pratica delituosa.
Ainda, não se verificam diligências junto às operadoras de serviço de internet que atualmente
prestam serviços aos envolvidos, tal qual foi pontuado pela autoridade policial. Por fim, ressalte-se
que a presente investigação originou-se de operação policial de alcance interestadual sobre troca
de arquivos de pornografia infantil e considerando a complexidade das apurações, prudente seria
um questionamento junto aos órgãos envolvidos em tais investigações acerca de informações
pertinentes  e  úteis  ao  presente  caso.  6.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

217. Processo: 1.00.000.017425/2017-59 Voto: 8758/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CORRUPÇÃO ELEITORAL (CE, ART. 299). PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. NÃO HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de procedimento administrativo na qual a representante
relata  ter  recebido  proposta  do  então  candidato  a  Prefeito  de  Carrasco  Bonito/TO,  que  lhe
prometera ajudar nas despesas da faculdade de sua filha, além de aumentar seu salário, em troca
dos votos de sua família. 2. O Procurador Regional Eleitoral promoveu o arquivamento dos autos
sustentando que a ação de captação ilícita de sufrágio somente pode ser ajuizada no período
eleitoral, a partir da formalização do pedido de candidatura, sendo o termo final para a distribuição
da peça exordial a diplomação (Lei nº 9.504/97, art. 41-A, §3º). Dessa forma, tendo a conduta
ocorrido no ano de 2012, devido ao lapso temporal decorrido, não haveria outra alternativa senão
o arquivamento do feito. 3. Arquivamento inadequado. 4. A ação de captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A, Lei nº 9.504/97) não se confunde com o crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299), já
que àquela traduz norma de sanção extrapenal. Nessa esteira, não se verifica, na espécie, óbice
para a  continuidade das  investigações em relação ao  crime de corrupção eleitoral.  5.  Ainda,
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. 6. No presente
caso, nenhuma diligência foi realizada a fim de confirmar os termos da denúncia além de não
haver  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal,  restando  evidenciada  a  necessidade  da  realização  de  diligências  mínimas
antes  deste  Órgão  Colegiado  pronunciar-se  sobre  a  manutenção  do  arquivamento  ou  não,
inclusive para melhoria da eficiência e efetividade da persecução penal. 7. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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218. Processo: 1.14.015.000124/2017-31 Voto: 8704/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

219. Processo: 1.14.015.000130/2017-99 Voto: 8705/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

220. Processo: 1.16.000.002907/2017-44 Voto: 8721/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTICIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  VALOR  DO  TRIBUTO
ILUDIDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. MPF: INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
INAPLICABILIDADE.  VALOR  DO  TRIBUTO  ILUDIDO  SUPERIOR  A  DEZ  MIL  REAIS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado com o fim de apurar a suposta
prática de crime de descaminho (art. 334 do Código Penal), tendo em vista ilusão de tributos no
montante de R$ 14.488,40. 2. Pedido de arquivamento com arrimo no princípio da insignificância,
haja vista que o valor dos tributos iludidos para não ultrapassaria o teto de R$ 20.000,00.  3.
Aplicação, no caso, do Enunciado 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. No caso, o valor dos tributos iludidos (R$ 14.488,40), ultrapassa
o patamar estipulado no Enunciado supra citado, não incidindo o princípio da bagatela à espécie.
5. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

221. Processo: DPF/JZO/BA-00173/2016-INQ Voto: 8728/2017 Origem:  GABPRM001-ELFM  -
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Suposta venda de lote
em assentamento rural pertencente ao INCRA. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

222. Processo: DPF/MT-00278/2013-INQ Voto: 8719/2017 Origem:  GABPR4-MBL  -
MARCELLUS BARBOSA LIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar eventual crime contra o sistema financeiro nacional (art.
19, Lei nº 7492/86), tendo em vista a obtenção de financiamento de veículo com utilização de
documentos falsos, perante instituição financeira privada. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª
CCR/MPF). Conquanto o fato se amolde ao conceito de financiamento, entendo que nos casos
em que o tomador se valer de documentos falsos para obter o financiamento, diante do concurso
da instituição financeira prejudicada, sem contudo configurar gestão temerária ou fraudulenta, não
resta configurado o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, já que afastada a elementar do
referido tipo penal por falta de repercussão sistêmica da lesão ao mercado de crédito, ou seja,
não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem jurídico tutelado pela norma
penal.  Ocorrência  do  crime  de  estelionato  contra  instituição  bancária  privada.  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

223. Processo: SR/DPF/MG-00236/2016-INQ Voto: 8703/2017 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE
PEIXOTO BRAGA NETTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Particular  que  forjou  ficha  de
atendimento e documentos de cliente de escritório de advocacia criando vínculo empregatício
inexistente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Lesão patrimonial
restrita à particulares 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

224. Processo: SR/DPF/PA-00304/2013-INQ Voto: 8733/2017 Origem:  GABPR4-BASV -  BRUNO
ARAUJO SOARES VALENTE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Trabalhadora  que
apresentou atestado médico falso perante sua empregadora. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Atestado médico falsificado apresentado à empregadora. Crime
entre particulares.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Terceira Seção, DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

225. Processo: 1.11.001.000313/2017-75 Voto: 8762/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial  (CP, art.  140, § 3º) contra menores indígenas.
Representação dando conta que o vizinho do representante teria  proferido palavras de baixo
calão contra seus netos, também indígenas, em razão desses estarem tomando banho em um
açude, próximo do lugar  onde moram. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 desta 2ª  CCR).
Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em prejuízo  direto  a  bens,
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serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Fato  que  não  decorre,  direta  ou
indiretamente,  de  disputa  sobre  direitos  indígenas  (posse  de  terras  tradicionais  ou  de  uma
controvérsia de fundo cultural, religioso ou social). Ausência de indicativos de transindividualidade
do ilícito  noticiado  aptos  a  atingir  diretamente a  organização social  da comunidade indígena.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

226. Processo: 1.15.000.002829/2017-15 Voto: 8752/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Particular  relata  ter  contratado
empréstimo junto à empresa, realizado depósito prévio e não ter tido o valor acordado liberado.
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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

227. Processo: 1.22.000.003319/2017-21 - Eletrônico Voto: 8790/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
comunicante  narra  que  teria  sofrido  violência,  quando  grávida,  por  parte  de  seu  namorado.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse
da  União  ou  de  qualquer  de  suas  entidades  autárquicas  ou  fundacionais.  Inexistência  de
elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

228. Processo: 1.25.000.003548/2017-33 - Eletrônico Voto: 8788/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  611,
10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
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Estadual.

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

229. Processo: 1.26.000.003067/2017-91 - Eletrônico Voto: 8927/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  611,
10/11/2014). 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

230. Processo: 1.28.000.001388/2017-86 Voto: 8726/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 33 e 36, Lei
11.343/06) com base em representação anônima. 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. José Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

231. Processo: 1.29.000.002677/2017-65 - Eletrônico Voto: 8784/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

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

232. Processo: 1.29.009.000575/2017-25 Voto: 8717/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Relato  de  suposto  crime  de  omissão  de  socorro  por  parte  de  Hospital,  que  teria
transferido  o  filho  da  representante  a  hospital  localizado  no  Uruguai.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Hospital particular. Ausência de informação quanto ao
envolvimento  de  servidor  público  federal.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

233. Processo: 1.33.005.000537/2017-80 Voto: 8892/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Fraude  na  emissão  de  boleto
bancário.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  "  2ª  CCR).  Possível  fraude
relacionada  ao  chamado  "golpe  do  boleto".  Boleto  bancário  da  CEF  com  código  de  barras
adulterado  enviado  à  correntista  do  Banco  do  Brasil.  Prejuízo  do  particular  que  efetuou  o
pagamento. Inexistência de lesão a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Precedente 2ª CCR (Processo nº 0002384-70.2016.4.01.3504,
Relator  Franklin  Rodrigues  da  Costa,  Sessão 673,  06/03/2017).  Homologação do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

234. Processo: 1.34.001.008599/2017-32 Voto: 8760/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que terceira pessoa teria
forjado documentos de concessão de aposentadoria visando ludibriar particular e sua esposa, que
teriam pago quantia em dinheiro para que suposta advogada providenciasse seu requerimento de
aposentadoria. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Lesão patrimonial
restrita aos particulares. Informação da autarquia federal consistente na ausência de prejuízo ao
INSS.  Inexistência  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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235. Processo: 1.34.018.000126/2017-16 - Eletrônico Voto: 8786/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TAUBATE-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão.  Possível  prática do delito  de apologia  de fato  criminoso (CP,  art.  287).  Apologia  ao
estupro praticado na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

236. Processo: 1.34.025.000111/2017-51 Voto: 8714/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO  MUNICIPIO  SAO
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
o  representante  relata  diversas  irregularidades  trabalhistas,  além  do  não  repasse  de  verbas
previdenciárias. Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Quanto ao suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A), verifica-se a total ausência de elementos de informação aptos a deflagrar a persecução penal.
Verifica-se,  por  ora,  a  ocorrência  de  irregularidades  trabalhistas,  de  modo  que  eventuais
demandas coletivas que decorram dos fatos descritos são de atribuição do Ministério Público do
Trabalho.  Caso,  eventualmente,  o  MPT apure  indícios  da  prática  de  algum ilícito  criminal,  o
Ministério Público Federal será comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação
do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II,
da LC nº 75/93.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

237. Processo: DPF/DF-0203/2016-INQ Voto: 8755/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de fraude em certames de interesse público (CP, art.  311-A).
Candidata teria tido sua presença física questionada no dia da realização da prova. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Realização de perícia. Demonstração de
que a candidata, de fato, teria comparecido ao certame. Inexistência de indícios da prática de
crime.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução  penal.Homologação  do
arquivamento.

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

238. Processo: DPF/PHB/PI-00072/2017-INQ Voto: 8725/2017 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Ausência de vestígio material qualquer 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 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

239. Processo: DPF/SGO-00268/2013-INQ Voto: 8706/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática de crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  § 3º),
consistente no recebimento indevido de várias parcelas de benefício previdenciário após o óbito
do titular, em 25/05/2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Saques indevidos,
referentes às competências de 05/2007 a 03/2009. Embora verificada a renovação da senha do
cartão  magnético  em  08/05/2008,  considero  que,  nestas  circunstâncias,  via  de  regra,  a
investigação  é  infrutífera,  isto  porque:  I)  as  imagens  dos  circuitos  internos  de  televisão  das
agências bancárias são armazenadas por, no máximo, 90 dias, e o último saque do benefício em
questão  ocorreu  em 31/03/2009;  e  II)  a  identificação  da autoria  depende,  quase  sempre,  da
hipotética  e  remota  confissão  do  investigado,e,  no  presente  caso,  diligências  se  mostraram
infrutíferas  no  sentido  de  localizar  o  beneficiário,  bem  como  na  busca  por  representante
cadastrado  no  INSS.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR,  que  estabelece:  A
antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,  adequadamente
sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP. Ausência de indícios de autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000085-0-INQ Voto: 8756/2017 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de fraude em certames de interesse público (CP, art.  311-A).
Aluno teria sido flagrado manuseando aparelho celular pela fiscal de sala durante a realização do
ENEM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de elementos que
indiquem que o aluno teria tido acesso a qualquer informação ou documento relativo ao certame
em questão. Ausência de perícia no aparelho celular quando da ocorrência do fato. Inexistência
de indícios da prática de crime. Ausência de justa causa para prosseguimento da persecução
penal.Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: SR/DPF/PI-0707/2017-IPL Voto: 8751/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de furto (CP, art. 155, §1º e 4º, inciso I e IV) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Subtração da quantia de R$ 60,00. Revisão
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de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Imagens  realizadas  pelo  circuito  interno  de
segurança do local não foram capazes de identificar vestígios capazes de desvendar a autoria do
crime já que os investigados utilizavam capacetes e luvas. Ausência de testemunhas. Inexistência
de  elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

242. Processo: SRPF-AP-00442/2013-INQ Voto: 8727/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/2006). Substância entorpecente
enviada através da EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Perícia  na  substância  constatando  se  tratar  de  maconha.  Materialidade  delitiva  comprovada.
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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

243. Processo: 1.04.005.000089/2017-16 - Eletrônico Voto: 8783/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  em  audiência
trabalhista.  Relato  de  que  a  testemunha  portava  consigo  cópia  da  defesa  apresentada  pela
reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime que se consuma com o
encerramento do ato processual e a respectiva assinatura da testemunha. In casu, ao verificar que
a testemunha portava o documento supra citado,  o Juízo indeferiu o pedido de inquirição da
mesma,  não  vindo  o  crime  a  se  consumar.  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

244. Processo: 1.04.100.000254/2017-51 - Eletrônico Voto: 8789/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 350 da Lei nº 4.737/65. Relato de que
direção de partidos políticos teriam efetuados doações declaradas por candidatos nas eleições de
2016,  sem,  no  entanto,  registrá-las  em  suas  respectivas  prestações  de  contas.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Apresentação  da  documentação  que
comprava a declaração das doações contestadas. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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245. Processo: 1.14.000.002339/2017-56 Voto: 8753/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203).
Representação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, dando conta que empregador
não teria depositado a CTPS do reclamante na Secretaria da Vara, apesar de ter sido notificado
para tanto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diante da ausência de provas
da materialidade do delito noticiado, foi oficiado o Juízo noticiante para que enviasse cópias das
principais  peças  da  reclamatória  trabalhista,  incluindo  exordial,  ata  de  audiência,  sentença  e
requisição para que o Reclamado depositasse a CTPS do Reclamante em Juízo. Todavia, apesar
dos reiterados ofícios, o Juízo Trabalhista quedou-se inerte. Inexistência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.14.000.002690/2017-47 Voto: 8724/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I) praticado
mediante supressão de contribuições devidas a terceiros. Valor do imposto sonegado calculado
em R$ 7.622,46 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00 (dez mil  reais),  em decorrência do art.  20 da Lei  nº  10.522/02 (Precedentes:  Resp
1306425/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014; AgRg no
Aresp  323486/RS,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  Dje  11/12/2013;  Resp
1112748/TO,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Terceira  Seção,  Dj  09/09/2009).  Homologação  do
arquivamento.

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

247. Processo: 1.14.000.002716/2017-57 Voto: 8730/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Fiel depositário
teria entregado o bem, arrematado, avariado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Edital  e auto  de avaliação contendo informações genéricas.  Impossibilidade de se afirmar ter
havido alteração no estado do bem pelo denunciado. Ausência de materialidade. Homologação do
arquivamento.

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

248. Processo: 1.14.000.002842/2017-10 Voto: 8744/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso I ) praticado em desfavor da Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Delito  durante  transporte  para  entrega  de
encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Carência de
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informações sobre a placa do veículo utilizado no roubo. Perícia papiloscópica que não conseguiu
identificar o autor do delito. Ausência de testemunhas e de imagens. 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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

249. Processo: 1.14.000.002884/2017-42 Voto: 8731/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato veiculando a ocorrência de furto em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos " EBCT (CP, Art. 155, §4º, I) . Relato de arrombamento em agência da EBCT praticado
por pessoa desconhecida que subtraiu valores e bens móveis do local. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Sistema de monitoramento não armazenou as imagens
do circuito de segurança interno. Perícia não gerou pistas. Inexistência de elementos mínimos de
autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento.

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

250. Processo: 1.14.000.003206/2017-05 Voto: 8702/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso I e II) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos "  EBCT. Relato de que 02 (dois)  indivíduos não
identificados, com uso de arma de fogo, renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios,
que teve duas encomendas subtraídas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Ausência de testemunhas e de imagens ou mesmo possibilidade de identificação de
suspeitos em razão dos artifícios utilizados, como o uso de capacetes e destruição das câmeras
do CFTV. 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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

251. Processo: 1.14.004.002043/2016-14 Voto: 8746/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Representação noticiando
suposta apropriação indébita referente a valores de benefício previdenciário de pensão. Revisão
de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Valores descontados do benefício  da
representante  em  virtude  de  descontos  provenientes  da  revisão  do  benefício,  ocorrido  em
processo judicial no qual a sentença foi reformada em desfavor da beneficiária. Inexistência de
indícios do cometimento de 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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252. Processo: 1.16.000.003107/2017-41 Voto: 8722/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de fato. Disparo de arma de fogo em direção à Universidade do Banco Central. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ausência de testemunhas, de imagens do
circuito  interno  de  segurança  e,  portanto,  de  possíveis  suspeitos.  Inexistência  de  elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

253. Processo: 1.17.000.002205/2017-23 - Eletrônico Voto: 8772/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária tendo em vista que sociedade empresária
teria  prestado informações falsas a  RFB,  com o fito  de viabilizar  a  compensação de dívidas
tributárias.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Fatos  que  foram  objeto  de
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  e  que  resultaram no  oferecimento  de  denúncia  pela
prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Ação  Penal  nº  0002551-36.2013.4.02.5001).
Procedimento administrativo Fiscal, que deu origem a atual noticia de fato, no qual se busca a
cobrança de multa isolada. Todavia, segundo o STJ, a consideração, na esfera criminal, dos juros
e da multa em acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de extrapolar o âmbito do tipo
penal  implicaria  em punição em cascata,  ou seja,  na aplicação da reprimenda penal  sobre a
punição  administrativa  anteriormente  aplicada  (Resp  1306425/RS).  Carência  de  justa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.18.002.000113/2017-51 Voto: 8745/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa com vistas a apurar suposta prática
do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, em razão de empresas estarem desenvolvendo
atividades de telecomunicação (SCM) sem autorização da ANATEL. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em  procedimento  de  apuração,  a  ANATEL  não  constatou  o
desenvolvimento  de  qualquer  atividade  noticiada.  Inexistência  de  indícios  da  prática  de ilícito
penal. Homologação do arquivamento.

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

255. Processo: 1.20.004.000253/2017-51 - Eletrônico Voto: 8778/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de natureza material, cuja tipificação
depende da constituição definitiva do crédito tributário,  de acordo com o Enunciado nº 24 da
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Insuficiência de elementos para aferição dos
valores que eventualmente teriam sido sonegados. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

256. Processo: 1.22.000.002851/2017-21 - Eletrônico Voto: 8919/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Representação  veiculada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  na  qual  o
requerente busca auxílio para, em última análise, reverter o resultado desfavorável em processo
no qual lhe foi  negado o restabelecimento do auxílio-doença, bem como a aposentadoria por
invalidez, levantando suspeita contra funcionário do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Denuncia genérica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a
vislumbrar a ocorrência de qualquer prática criminosa ou mesmo viabilizar, no momento, o início
da persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação de arquivamento.

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

257. Processo: 1.22.000.003557/2015-74 Voto: 8720/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Civil. Possíveis crimes previstos nos art. 19, §1º, e 20, da Lei nº 7.492/86. Obtenção de
financiamento com recursos do FAT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrato
celebrado  em  2002,  de  modo  que  as  condutas  são  alcançadas,  portanto,  pela  extinção  da
punibilidade (CP, art. 107-IV), já que a pena máxima cominada é de 08 (seis) anos de reclusão
(Prescrição (CP, art. 109-III). Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: 1.23.000.002518/2017-84 Voto: 8738/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  apresentada  pelo  Banco  da  Amazônia  S/A (BASA),  na  qual
comunica a possível ocorrência de crime previsto no art.  171, §2º, III,  do CP (defraudação de
penhor) e aquele disposto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Investigada que obteve crédito rural pelo
BASA com recursos do FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte) teria realizado a
venda das garantias dadas na operação, sem anuência do credor. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crédito  concebido  corretamente  aplicado  às  finalidades  ajustadas.
Malgrado a investigada ter efetuado a venda dos animais financiados sem anuência da instituição
financeira,  o  financiamento  em  análise  não  exige  garantia  real,  mas  somente  fidejussória.
Ausência de bens empenhados dados em garantia. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta
de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

259. Processo: 1.23.006.000098/2017-41 Voto: 8723/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Procedimento preparatório. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Possível recebimento
indevido de benefício do Programa Minha Casa Minha Vida, em razão do beneficiário possuir
outros imóveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Comprovação
pelo município de enquadramento nos critérios de seleção. Ausência de outro imóvel em nome do
representado. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

260. Processo: 1.24.000.000443/2017-60 Voto: 8748/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Autodeclaração
racial supostamente falsa para fins de acesso às vagas reservadas a candidatos negros, pardos
ou indígenas para cargo de Assistente em Administração da Universidade Federal da Paraíba "
UFPB. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Inexistência de critérios fixos para
determinação do enquadramento racial. Subjetividade do conceito "raça". Declaração baseada na
íntima  convicção  do  indivíduo.  Ausência  de  comprovação  de  dolo  na  conduta.  Atipicidade.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.30.001.002362/2013-63,  603ª  Sessão de  Revisão,  de
18/08/2014, unânime. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.25.000.000673/2017-91 Voto: 8712/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de difamação e injúria contra grupo lésbicas, gays, bissexuais,
travestis  e  transsexuais  -LGBT  (CE,  art.  325  e  326).  Em  debate,  transmitido  por  rede  de
comunicação, o prefeito do município de Cascavel/PR, teria feito a seguinte manifestação em
relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo: "que é contrário (com base na bíblia e na
Constituição), mas que respeita, desde que fiquem longe das crianças e dos shoppings". Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os tipos penais de difamação e injúria, exigem que
sejam  praticados  contra  pessoa  determinada,  não  sendo,  portanto,  possível,  que  grupos  ou
pessoa  indeterminada  sejam sujeitos  passivos  do  delito.  Representado  que  em seu  discurso
externiza apenas sua opinião pessoal. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

262. Processo: 1.25.000.001603/2017-51 Voto: 8729/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral.
Pretensa compra de votos por meio de obra de asfalto de estrada. Revisão de arquivamento (LC
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nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Ausência de indícios de materialidade e de autoria.  Inexistência de
elementos mínimos que permitam esclarecer os fatos narrados, bem como diligências viáveis a
modificarem  o  panorama  probatório  atual  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

263. Processo: 1.25.000.003278/2017-61 - Eletrônico Voto: 8775/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato relatando possível crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40)
no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Divergência verificada no peso
de  encomenda.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Foram
realizadas apurações em âmbito interno, sendo que não foi possível identificar os responsáveis
pelo ilícito ou precisar  quando ocorreu a espoliação, e se realmente foi  no âmbito do centro.
Ainda,  não  foram realizadas  filmagens  capazes de  identificar  os  possíveis  autores  do  delito.
Ausência  de  provas  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  viáveis  a  modificarem  o
panorama probatório atual e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

264. Processo: 1.26.000.000915/2017-18 Voto: 8761/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o fim de buscar eventuais endereços de investigada,
para a qual foi oferecida proposta de transação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Identificação do endereço, tendo a informação sido encaminhada ao Juízo. Procedimento
que já cumpriu a finalidade para a qual foi instaurado. Esgotamento do objeto. Homologação do
arquivamento.

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

265. Processo: 1.29.024.000093/2017-87 - Eletrônico Voto: 8780/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PALM. DAS MISSÕES

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Investigada que não faria jus ao
benefício previdenciário em virtude de não morar no país. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). No caso, não restou comprovado que a investigada não residia no Brasil, havendo
meras suspeitas. Contudo, verifica-se que a suspeita da residência irregular recai sobre cidade
que se encontra em área de fronteira, o que somado a baixa escolaridade da investigada e seu
comparecimento  espontâneo  a  agência  do  INSS  para  informar  sobre  o  falecimento  do  seu
esposo,  indicam  a  ausência  de  dolo  em  fraudar  a  autarquia  federal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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266. Processo: 1.30.010.000300/2017-31 Voto: 8715/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Registro  de  recebimento  de
benefício  indevido  de 2000 a 2011.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em
relação ao beneficiário, consta que o último saque ocorreu no ano de 2011. Agente com mais de
70 anos.  Redução à metade do  prazo  de prescrição  (CP,  art.  115).  Prescrição da pretensão
punitiva  já  que  decorridos  mais de seis  anos da data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  III).  Quanto  a
segunda investigada, advogada que teria auxiliado na fraude, tem-se que a data de recebimento
da primeira parcela do benefício ocorreu em 2000. Transcurso de mais de 12 anos dos fatos,
prescrição  da  pretensão  punitiva  em  relação  à  partícipe  (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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

267. Processo: 1.32.000.000632/2017-61 Voto: 8711/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Informação
de que uma família de origem venezuelana estaria sendo explorada para trabalho escravo em
fazenda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não se vislumbram
a submissão a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, cerceamento do meio de transporte ou
vigilância ostensiva. Verificadas sim, irregularidades trabalhistas. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.32.000.000653/2017-86 Voto: 8718/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de resistência  (CP,  art.  329)  pelo  impedimento da entrada de
servidores na sede de órgão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
emprego de violência ou ameaça pelos investigados. Não caracterização 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

269. Processo: 1.32.000.000794/2017-07 Voto: 8737/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia apresentada perante o disque direitos humanos do Ministério Público
Estadual noticiando a suposta ocorrência do crime de redução à condição análoga à de escravo
(art. 149 do CP) em hotel localizado no município de Caroebe/RR. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizações de diligências que não confirmaram o teor da denúncia.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.32.000.000917/2017-00 Voto: 8713/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
4.947/66. Relato de suposta invasão de terreno pertencente ao INCRA. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Sucessão na posse do imóvel, efetivada a partir de contrato. Boa-fé
do adquirente. Ausência da elementar do tipo "invadir". Não configuração do crime. Informação
nos autos de que a denuncia já fora encaminhada à Polícia Civil. 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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

271. Processo: 1.34.001.001133/2015-44 Voto: 8757/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Procedimento instaurado a partir de manifestação apócrifa encaminhada à Sala de
Atendimento ao Cidadão, relatando que ouvira de uma advogada que um dos investigados pela
operação Lava-Jato, o qual teria firmado Acordo de Colaboração Premiada, não teria declarado
todo o dinheiro que possuía, ocultando valores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Ausência de indícios mínimos que corroborem a informação prestada. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

272. Processo: 1.35.000.001653/2017-91 Voto: 8759/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº
9.472/97, em decorrência da apreensão de Rádio PX pela Polícia Rodoviária Federal, utilizado
sem  autorização  da  ANATEL.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em
procedimento de apuração, a ANATEL concluiu que não houve a execução do Serviço de Rádio
do Cidadão e/ou o uso de radiofrequência pelo autuado, assim como pontuou a impossibilidade
de  se  aferir  a  frequência  de  funcionamento  e  a  potencialidade  de  interferência  do  aparelho
instalado no veículo.  Ausência  de sanção administrativa.  Ainda,  consta que o investigado era
funcionário da empresa proprietária do veículo, aduzindo que não sabia da existência do mesmo.
Ausência  de  dolo.  Inexistência  de  indícios  da  prática  de  ilícito  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

273. Processo: 1.34.008.000124/2015-76 Voto: 8732/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação junto à Sala de Atendimento ao Cidadão
relatando  suposto  uso  de  dados  pessoais  para  abertura  de  firma  individual,  bem  como  a
existência de débitos tributários da referida firma. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Em que pese haver, em tese, indícios de estelionato em desfavor da noticiante o que atrai
a competência da justiça estadual, o il. Procurador da República oficiante requisitou a instauração
de inquérito policial a fim de verificar possíveis débitos com o INSS. Outrossim, quanto a possíveis
dívidas  tributárias  da  noticiante  para  com a  Receita  Federal,  por  tratar-se  de  questão  a  ser
dirimida  administrativamente  ou  por  via  de  ação  adequada,  afastou  a  atuação  do  Ministério
Público Federal, havendo falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
parcial do arquivamento.

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

274. Processo: JF/JFA-0033212-34.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 8265/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL.  VARA  ESPECIALIZADA.  ATRIBUIÇÃO  DE  UM  DOS  OFÍCIOS
VINCULADOS À 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS. 1. Inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 298,
299 e 171, § 3º, todos do CP, uma vez que pessoa física, mediante falsificação de documentos,
obteve financiamento, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para aquisição de materiais de
construção pelo CONSTRUCARD da Caixa Econômica Federal. 2. O il. Procurador Regional da
República oficiante na PRM " Juiz de Fora/MG, entendendo que a conduta investigada amolda-se
ao crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, declinou de sua atribuição para a Procuradoria da
República em Minas Gerais que atua junto  à Vara Federal  especializada em crimes contra o
Sistema  Financeiro  Nacional.  3.  O  il.  Procurador  da  República  atuante  na  PR/MG  ofereceu
denúncia em face da investigada, pela prática dos crimes previstos nos arts. 298, 299 e 171, § 3º,
do  CP.  E,  após  decisão  do  Juízo  da  4ª  Vara  Federal  de  Minas  Gerais,  que  declarou  sua
incompetência  para  análise  desses  crimes,  opinou  favoravelmente  ao  reconhecimento  da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG como competente para julgar e processar o presente
feito. 4. O membro do MPF oficiante em Juiz de Fora suscitou o presente conflito de atribuições,
remetendo os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
nos termos do art. 62, VII, da LC n° 75/93. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, tratando-se de
financiamento obtido em instituição financeira, mediante fraude, com finalidade específica, fica
caracterizado o crime contra  o sistema financeiro.  Por  outro  lado,  tratando-se de empréstimo
fraudulento,  sem  destinação  específica,  resta  caracterizado  o  crime  de  estelionato  (CC
135.258/SP, Terceira Seção, DJe 30/10/2014). 6. No caso, a conduta ora investigada configura,
em tese, o crime do art. 19 da Lei nº 7.492/1986, haja vista ter ficado estabelecida destinação
específica para o dinheiro (aquisição de materiais de construção). 7. A atribuição para prosseguir
na persecução penal é da PR/MG, tendo em vista a Resolução nº 600-021 do TRF da 1ª Região,
que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar
os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98). 8. Fixação da atribuição de um dos Ofícios vinculados à
4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, facultando-se ao Procurador da República
suscitado a oportunidade de prosseguir no feito, se assim entender pertinente, devendo proceder
o aditamento da denúncia, uma vez que a conduta ora narrada amolda-se, em tese, ao art. 19 da
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Lei nº 7.492/86. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela fixação da atribuição
de um dos Ofícios vinculados à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, facultando-
se ao Procurador da República suscitado a oportunidade de prosseguir no feito, nos termos do
voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

275. Processo: PRM/GRU-3415.2014.000086-0-INQ Voto: 8902/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA
(CP,  ART,  299)  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).  COMÉRCIO  EXTERIOR.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA / OCULTAÇÃO DE ADQUIRENTE. SISCOMEX. ATRIBUIÇÃO
DO  SUSCITANTE.  1.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  e  uso  de  documento
ideologicamente  falso  (artigos  299  e  304  do Código  Penal)  em razão  da prática  da conduta
conhecida como interposição fraudulenta de importação. 2. A Receita Federal do Brasil apurou
que  a  empresa  importadora  não  tinha  a  mínima  condição  de  operar  no  comércio  exterior,
sobretudo no expressivo montante em que vinha operando desde 2009, ainda mais em nome
próprio,  de  modo a  restar  configurada  a  interposição  fraudulenta  de terceiros  na importação.
Destaca-se que a Representação Fiscal Para Fins Penais não noticiou a supressão de tributos
devidos na operação. 3. O Procurador da República oficiante na PRM Guarulhos entendeu que os
fatos  configurariam  o  crime  de  falsidade  ideológica,  pois  os  documentos  de  importação
identificaram como  importador  pessoa  jurídica  diversa  da  que  realmente  havia  importado  os
produtos. Assim, especialmente porque os falsos documentos (Declaração de Importação) foram
entregues  por  meio  eletrônico,  a  consumação  do  crime  de  falsidade  ideológica,  em  tese
considerado, ocorreu nas sedes dos responsáveis pela empresa importadora, ou seja, na cidade
de Jundiaí/SP. 4. Recebidos os autos pela PRM de Jundiaí/SP, suscitou-se o presente conflito de
competência  com  base  no  suposto  uso  de  documento  físico  perante  a  autoridade  de
Guarulhos/SP,  para onde o feito  deveria  retornar  para prosseguimento na apuração.  5.  Cabe
ressalvar que a partir da implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
todas as Declarações de Importação (DI) são entregues à Receita Federal exclusivamente por
meio eletrônico, não existindo documento em formato físico a ser apresentado com a chegada da
mercadoria ao Brasil, no local de desembarque, mas, a mera consulta pela própria fiscalização
aduaneira  ao SISCOMEX em busca  da DI  pertinente à  importação  sob verificação.  6.  Neste
contexto, a fraude ocorreu no momento da falsa declaração no SISCOMEX, em local que só pode
ser entendido como sendo o da sede da empresa importadora. 7. Além disso, o Inquérito Policial
deve  tramitar  no  local  em que a  colheita  de provas  seja  facilitada,  medida  que traz notórios
benefícios à persecução penal. 8. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição da PRM de
Jundiaí/SP, ora 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  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

276. Processo: DPF/DF-0607/2017-INQ Voto: 8773/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  descrito  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86.  Suposta  obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento firmado pela
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
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com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo a persecução penal  ao Ministério  Público Estadual.  Operação de financiamento não
verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal  previstas no art.  109 da CF. 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

277. Processo: DPF/JFA-00136/2017-INQ Voto: 8923/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA/MG

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial instaurado a partir de Auto de Prisão em Flagrante. Apreensão de 337
caixas de cigarros da marca "Sulamericana". Produto de fabricação nacional e com selos de IPI
autênticos, conforme laudo de exame merceológico. Atipicidade do crime de contrabando. Porém
não houve comprovação da origem lícita da mercadoria. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  com  a  persecução.
Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

278. Processo: JF/MG-0030039-65.2017.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 8838/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Narra  o  noticiante  a  ocorrência  de  diversos  delitos,  dentre  eles,  tráfico  de  drogas,
homicídio, ameaça e calúnia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não
evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

279. Processo: JF/PR/CUR-5038863-
44.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8894/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. Tentativa de
obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de
veículo. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o declínio, requerendo que o MM. Juiz
Federal encaminhasse os autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara Federal de
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Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos
autos  do  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de
31/7/2017),  a  fraude  em  contrato  bancário  na  modalidade  de  empréstimo  Crédito  Direto  ao
Consumidor (CDC) para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária configura, em
tese,  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público
Estadual.  Operação  de  financiamento  não  verificada.  Ausência  de  vinculação  à  finalidade
específica, o que afasta a caracterização de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito
de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu,
na  espécie,  a  existência  de  conduta  que  lesiona  exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição
financeira privada e se ajusta ao tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da
Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art.
109 da CF. Manutenção do declínio de atribuições.

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

280. Processo: JF/PR/CUR-5054319-
68.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8893/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, tendo em vista notícia-crime formulada por particular acerca da obtenção fraudulenta de
financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo. O il. Procurador
da República oficiante promoveu o declínio, requerendo que o MM. Juiz Federal encaminhasse os
autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A teor de recente
entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do Procedimento
MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato
bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de
veículo com gravame de alienação fiduciária configura, em tese, crime de estelionato (CP, art.
171), cabendo a persecução penal ao Ministério Público Estadual. Operação de financiamento
não verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Manutenção  do  declínio  de
atribuições.

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

281. Processo: JF/PR/CUR-5061197-
77.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 8890/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo. A il. Procuradora da República
oficiante  promoveu o declínio,  requerendo que o MM. Juiz Federal  encaminhasse os autos à
Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos
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nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A teor de recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo a persecução penal  ao Ministério  Público Estadual.  Operação de financiamento não
verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Manutenção  do  declínio  de
atribuições.

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

282. Processo: PR/SP-3000.2015.005821-9-INQ Voto: 8776/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  EM  SÃO  PAULO  -
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  descrito  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86.  Suposta  obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento firmado pela
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo a persecução penal  ao Ministério  Público Estadual.  Operação de financiamento não
verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal  previstas no art.  109 da CF. 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

283. Processo: DPF/MOC-00155/2016-INQ Voto: 8814/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º), consistente no recebimento indevido de várias parcelas de benefício assistencial após
o  óbito  do  titular,  em 12/04/2005.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Saques
indevidos, referentes às competências de 05/2005 a 02/2009. Embora verificada a renovação da
senha do cartão magnético, a instituição financeira não foi capaz de identificar o responsável.
Nestas  circunstâncias,  via  de  regra,  a  identificação  da  autoria  depende,  quase  sempre,  da
hipotética e remota confissão do investigado. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que
estabelece:  "A antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias
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razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,
adequadamente sopesados no caso concreto,  justificam o arquivamento da investigação, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Ausência de indícios de autoria delitiva. Homologação do
arquivamento.

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

284. Processo: JF-AÇA-0001346-80.2017.4.03.6107-
INQ

Voto: 8037/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  7ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, §1º). CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar a possível  prática do crime de moeda falsa (CP, art.  289,  § 1º),  uma vez que o
investigado teria comprado três lanches em uma lanchonete utilizando-se de uma nota de R$
100,00 (cem reais) falsa. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao
argumento de que não foi possível comprovar que o investigado tinha conhecimento da falsidade
da  nota.  3.  Discordância  do  MM.  Juiz  Federal,  aduzindo  que  "os  motivos  dados  para  o
arquivamento do feito não são suficientes, pois dizem respeito ao mérito desta persecução penal,
devendo ser analisados à luz das provas a serem produzidas durante a investigação policial e da
instrução processual,  se for o caso".  4.  No presente procedimento,  não há indícios de que o
investigado tivesse, de fato, recebido a cédula falsa de boa-fé, tampouco elementos concretos
que demonstrem que ele não sabia da falsidade. Ao ser interrogado pela autoridade policial, o
investigado sequer informou de quem teria recebido a quantia que estava em seu poder, sendo
frágil  a  mera  afirmação  de  que  a  cédula  era  proveniente  da  venda  de  um  celular  de  sua
propriedade, realizada alguns dias antes. Alegou, ainda, que até chegou a suspeitar da qualidade
da nota. 5. Se, de fato, não houve dolo do investigado, isso será verificado após o normal exame
do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da intenção de se praticar o crime, somente
poderá  ser  demonstrada  no  curso  da  instrução  criminal,  quando se  oportunizará  a  completa
produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

285. Processo: JF/CE-0000209-44.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 8884/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 praticado através de perfil
de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas não
apontaram indícios mínimos de autoria delitiva. Rede social que não forneceu dados relativos ao
usuário, uma vez que o perfil foi deletado no dia 22/08/2016. 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.

286. Processo: JF-CTV-0000669-60.2017.4.03.6136-
PIMP

Voto: 8896/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  36ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
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CATANDUVA/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório.  Representação Fiscal  para Fins Penais noticiando possível  crime
contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Contribuinte que, utilizando-se de recibos e
notas fiscais falsas, logrou reduzir o montante do IRPF nos anos de 2004 a 2006. Imposto elidido
no valor de R$ 2.993,68. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
Discordância do Juízo Federal.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.
Consoante entendimento firmado pelo  Superior  Tribunal  de Justiça,  é aplicável  o princípio  da
insignificância  aos  débitos  tributários  que  não  ultrapassem  o  limite  de  R$  10.000,00,  em
decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Rel. Min.
Gurgel  de  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC 54.568/SP,  Rel.  Min.  Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Rel.  Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 11/02/2015. 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.

287. Processo: JF-FRA-0004127-57.2017.4.03.6113-
PIMP

Voto: 8886/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  13ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
FRANCA/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório. Suposto crime de desobediência (CP, art.  330). Representante de
pessoa jurídica, nomeado depositário nos autos de execução fiscal, teria descumprido decisão
judicial no sentido de apresentar os bens penhorados ou depositar em Juízo o valor equivalente.
Promoção de arquivamento com base na atipicidade, uma vez que houve aplicação de multa ao
investigado em razão do descumprimento. Discordância do Juízo Federal. Incidência do art. 28 do
CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  Conforme  o  Enunciado  nº  61  desta  Câmara,  "Para  a
configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário
público,  é  necessário  que  não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e
administrativa,  e  que  o destinatário  da  ordem seja  advertido  de que o seu  não cumprimento
caracteriza crime". No caso, verifica-se que um dos requisitos não foi atendido. Fixação de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.36.000.000731/2017-01, Voto nº 8044/2017, 692ª Sessão, de 09/10/2017, unânime. Insistência
no arquivamento.

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

288. Processo: JF-GRU-0005188-32.2017.4.03.6119-
INQ

Voto: 8920/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE VISTO BRASILEIRO FALSO PARA INGRESSAR NO
TERRITÓRIO  NACIONAL.  PEDIDO  DE  REFÚGIO.  SUSPENSÃO  DO  PROCEDIMENTO
CRIMINAL ENQUANTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO O REQUERIMENTO. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar  a  suposta prática do crime previsto  no art.  304 do CP,  uma vez que
estrangeiro teria utilizado visto brasileiro falso para tentar ingressar no território nacional. 2. O il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, tendo em vista o pedido
de refúgio protocolado pelo investigado e o teor do art. 10 da Lei nº 9.474/97. 3. O Juízo da 4ª
Vara  Federal  de Guarulhos/SP discordou  da  manifestação  ministerial,  entendendo que  não é
possível  o  arquivamento  enquanto  não  houver  decisão  do  pedido  de  refúgio,  mas apenas  a
suspensão do feito criminal. 4. A Polícia Federal, após pesquisa realizada no site do Ministério da
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Justiça, informou que ainda não há decisão definitiva relativa ao pedido de refúgio formulado pelo
estrangeiro. 5. De acordo com o art. 121 da Lei n° 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a
nova Lei de Imigração, devem ser observadas as disposições da Lei n° 9.474/97, nas situações
que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. 6. No presente caso, O. M. solicitou refúgio no
Brasil,  nos  termos  da  Lei  nº  9.474/97,  alegando  risco  de  morte  em  eventual  reingresso  no
respectivo  país  de  origem. Não há nos  autos,  entretanto,  até  o  presente  momento,  qualquer
informação de que tenha sido julgado o requerimento pelo CONARE. 7. Conforme previsão legal
(Lei  n°  9.474/97,  art.  10),  a  hipótese  prevista  para  o  presente  caso  é  de  suspensão  do
procedimento  administrativo  ou  criminal  enquanto  pendente  de  apreciação  o  requerimento
formulado às autoridades administrativas competentes, sendo que o arquivamento se dará caso a
condição de refugiado seja reconhecida. 8. Apesar de existirem determinadas semelhanças nas
razões  de  arquivamento  do  presente  inquérito  policial  e  as  que  levam  ao  arquivamento  de
procedimentos  que  tratam  de  crimes  tributários  (como  a  previsão  legal  de  suspensão  do
procedimento  criminal  até  a  decisão  na  seara  administrativa,  bem como da  necessidade  de
comunicação ao órgão de investigação quando da referida decisão), as circunstâncias específicas
das referidas hipóteses se diferem, não sendo possível uma interpretação analógica do disposto
no Enunciado n° 19 desta 2ª CCR. 9. No caso dos crimes tributários, há um prévio procedimento
administrativo perante a Receita Federal,  com a consequente constituição definitiva do crédito
tributário. Após, há a celebração de um acordo de parcelamento entre o investigado e o órgão
fiscal, em que são definidas formalmente todas as condições, os prazos e a forma de pagamento,
sendo que o eventual descumprimento do parcelamento será constatado pelo Órgão Fazendário.
10. Já no caso do pedido de refúgio, diferentemente do que ocorre na seara fiscal, a análise do
requerimento formulado perante o CONARE ainda se encontra  em andamento,  não havendo,
neste momento inicial, qualquer apuração mais aprofundada dos fatos por parte do referido órgão
(Lei n° 9.474/97, arts. 17 a 201). 11. O STF, em recente precedente acerca da suspensão do
processo de extradição até a decisão administrativa final a respeito do refúgio, decidiu no sentido
de determinar o sobrestamento do feito até a decisão administrativa final a respeito da solicitação
de refúgio (Ext  1424 QO, Rel:  Min.  DIAS TOFFOLI,  Segunda Turma, julgado em 27/06/2017,
publicado 20/09/2017). 12. Necessidade da suspensão do inquérito policial e acompanhamento
periódico do Ministério Público Federal. 13. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal, para cumprimento.

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

289. Processo: JF-GRU-0010019-60.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 8022/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  UTILIZAÇÃO  DE  PASSAPORTE  FALSO  PARA  INGRESSAR  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  PEDIDO  DE  REFÚGIO.  SUSPENSÃO  DO  PROCEDIMENTO
CRIMINAL ENQUANTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO O REQUERIMENTO. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP, uma vez
que estrangeiro  teria  utilizado  passaporte  falso  para  ingressar  no  território  brasileiro.  2.  O il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, tendo em vista o pedido
de refúgio protocolado pelo investigado e o teor do art. 10 da Lei nº 9.474/97. 3. O Juízo da 4ª
Vara  Federal  de Guarulhos/SP discordou  da  manifestação  ministerial,  entendendo que  não é
possível  o arquivamento enquanto não houver decisão do pedido de refúgio.  4.  Esta Câmara
determinou, por decisão monocrática, a devolução dos autos à PRM " Guarulhos/SP, a fim de que
fosse realizada diligência  no sentido de verificar  junto  ao Comitê  Nacional  para Refugiados "
CONARE  se  já  houve  decisão  acerca  da  solicitação  de  refúgio.  5.  A Polícia  Federal,  após
pesquisa realizada no site do Ministério da Justiça, informou que ainda não há decisão definitiva
relativa  ao  pedido  de  refúgio  formulado  pelo  estrangeiro.  6.  Nova  manifestação  ministerial,
solicitando judicialmente a  suspensão do presente inquérito,  nos termos do art.  10 da Lei  nº
9.474/97. 7. Entendimento da Juíza Federal de que os autos deveriam retornar a esta 2ª CCR,
para  exercício  de  sua  função  revisional,  aduzindo  a  impossibilidade  de  o  membro  do  MPF
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simplesmente reconsiderar  a manifestação anteriormente formulada.  8.  Da análise dos autos,
verifica-se que não é mais necessária, no momento, a revisão por este órgão colegiado, uma vez
que não há mais divergência entre o membro do MPF e o Juízo Federal, devendo ser aplicada a
suspensão do procedimento criminal enquanto pendente de apreciação o requerimento de refúgio
formulado à autoridade administrativa competente. 9. Remessa dos autos ao Juízo de origem,
para cumprimento.

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

290. Processo: JF-JAL-0001160-40.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 8903/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  24ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado partir de expediente da Delegacia da Polícia Federal em Jales/SP,
encaminhando relato anônimo sobre eventuais crimes de contrabando e venda de medicamentos
sem registro no órgão competente, capitulados, respectivamente, no artigo 334-A, §1º, IV, e §2º e
no  art.  273,  §1º  do  Código  Penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em
apurações  iniciais  foi  constatado  que  as  pessoas  indicadas  na  representação  anônima
administravam uma empresa de venda de produtos para nutrição esportiva,  contando com a
participação  de  um  terceiro,  que  seria,  supostamente,  o  responsável  pelo  fornecimento  dos
produtos ilegais. A autoridade policial representou ao Juízo Federal local pela busca e apreensão
de produtos no estabelecimento comercial.  A providência  foi  indeferida.  O relatório da Polícia
Federal deu pela impossibilidade de comprovação da materialidade, ante a falta de outros meios
de apurá-la. O Ministério Público Federal, no entanto, insistindo na persecução, pugnou por novas
diligências perante o Juízo Federal, as quais, após efetivadas, não permitiram, no entanto, aferir
qualquer indício da prática dos aludidos crimes, de modo que não restou comprovado o teor da
notícia anônima. Logo, persiste a ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

291. Processo: JF-MOG-0007385-
65.2017.4.03.6181-INQ

Voto: 8809/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  33ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -  MOGI
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  182
MAÇOS DE CIGARRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no art.  334-A do Código
Penal, haja vista a apreensão, em poder da investigada, de 182 (cento e oitenta e dois) maços de
cigarro  de  origem  estrangeira,  desacompanhados  da  documentação  comprobatória  de  sua
introdução regular no território nacional. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com base no princípio  da insignificância.  3.  Discordância  do MM. Juiz  Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Infere-se da leitura dos arts. 45 a
54 da Lei nº 9.532/97 que, embora a importação de cigarros de fabricação estrangeira e de livre
comercialização no país de origem não seja totalmente proibida, as exigências que devem ser
atendidas para a realização da operação a tornam mais restrita. Descumpridas tais exigências,
configura-se, em tese, o crime de contrabando. 6. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas
que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153
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(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 7. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida  (182  maços  de  cigarro)  supera  o  limite  estabelecido  por  esta  Câmara.  8.  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.

292. Processo: JF/MRE-0001330-54.2017.4.01.3821-
INQ

Voto: 8025/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MURIAÉ/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE FALSOS EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. REVISÃO (CPP, ART. 28). POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 304 C/C ART. 299 DO CP. CONDUTA TÍPICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
possível  prática  do crime de falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  uma vez que  particular  teria
apresentado dois contratos de parceria agrícola falsos perante a Vara Federal de Muriaé/MG, a
fim de provar sua qualidade de segurada especial em ação previdenciária. 2. O il. Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento, entendendo que a juntada dos documentos falsos
no processo configura o denominado "estelionato judicial" e que tal conduta é atípica, conforme
jurisprudência do STJ. 3. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF.
4. Fatos narrados que configuram, em tese, o crime descrito no art. 304 c/c art. 299 do CP, uma
vez  que  os  documentos  supostamente  falsos  (dois  contratos  de  parceria  agrícola)  foram
apresentados perante a Vara Federal de Muriaé/MG. 5. Razão assiste ao Magistrado ao afirmar
que "Trata-se de verdadeira afronta à dignidade da justiça, cuja necessidade de reprimenda no
âmbito criminal não pode ser afastada pelo simples fato de ser possível ao magistrado verificar a
falsidade  dos  documentos  no  decorrer  do  processo  judicial".  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.

293. Processo: JF-PGN-0002016-82.2017.4.01.3906-
INQ

Voto: 8926/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE PARAGOMINAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação apresentada pelo Banco da Amazônia S/A
(BASA), na qual comunica a possível ocorrência de crime previsto no art. 171, §2º, III, do CP
(defraudação de penhor). Investigado que obteve crédito rural pelo BASA com recursos do FNO
(Fundo Constitucional de Financiamento do Norte), mas que teria extraviado, sem anuência do
banco credor, o estoque dos grãos colhidos nos imóveis objeto de financiamento, ocasionando a
redução da garantia prestada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Laudo de
fiscalização  atestou  que  os  créditos  concedidos  foram corretamente  aplicados  às  finalidades
ajustadas, malgrado ter havido insucesso das atividades exploradas. Apesar de o referido laudo
ter noticiado também que os grãos dados em garantia não se encontravam, na totalidade prevista,
em poder do investigado, há ausência de indícios de dolo por parte dele, tanto que, pelos seus
depoimentos, o parcelamento do financiamento já está em negociação junto ao BASA. Caso em
que  não  demonstrada  conduta  voluntária  e  consciente  descrita  nos  tipos  penais  referidos.
Ausência de dolo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

115/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

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

294. Processo: JF/PR/CUR-5013579-
39.2014.4.04.7000-PRIMPPI -
Eletrônico 

Voto: 8804/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO. IMPORTAÇÃO IRREGULAR
DE  600  MAÇOS  DE  CIGARRO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes tipificados
nos arts. 334 e 334-A do Código Penal,  haja vista a apreensão, em poder da investigada, de
mercadorias  (meias,  calcinhas  e  manta)  e  600  (seiscentos)  maços  de  cigarro  de  origem
estrangeira,  desacompanhados da documentação comprobatória  de sua introdução regular no
território  nacional,  iludindo o pagamento de tributos federais no valor de R$ 1.576,20.  2.  A il.
Procuradora da República oficiante, considerando que a conduta configura o crime do art. 334 do
CP, promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal
discordou  da  manifestação  ministerial,  aduzindo  que  "no  presente  caso  não  se  aplica  a
insignificância,  diante  da  impossibilidade  de  sua  incidência  no  contrabando  de  cigarros
estrangeiros por não se tratar de delito puramente fiscal".  4. A natureza do produto (cigarros)
impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Infere-se
da leitura dos arts. 45 a 54 da Lei nº 9.532/97 que, embora a importação de cigarros de fabricação
estrangeira  e  de  livre  comercialização  no  país  de  origem  não  seja  totalmente  proibida,  as
exigências  que  devem ser  atendidas  para  a  realização  da  operação  a  tornam mais  restrita.
Descumpridas tais exigências,  configura-se,  em tese,  o crime de contrabando. 6.  Conforme a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações
criminais  referentes  a  condutas  que  se  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". 7. No
presente  caso,  observada  a  norma  de  regência,  não  se  revela  viável  o  arquivamento  da
investigação  criminal,  pois  a  quantidade  apreendida  (600  maços  de  cigarro)  supera  o  limite
estabelecido  por  esta  Câmara.  8.  Não homologação do arquivamento e  designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de
contrabando de cigarros.

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.

295. Processo: JF-RJ-0506124-74.2017.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 8933/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em três manifestações encaminhadas ao MPF por meio do
Serviço de Atendimento ao Cidadão.  Suposta prática de crime previsto  na Lei  de Segurança
Nacional  (Lei  nº  7.170/83).  Narram  os  documentos  iniciais  que  o  presidente  do  Partido  dos
Trabalhadores  no  RJ,  em  comício  realizado  no  dia  26/06/2017,  teria  incitado  o  público  à
subversão social e à luta armada ao proclamar que: "condenar Lula sem provas é acabar de vez
com a democracia! Se fizerem isso, se preparem! Não haverá mais respeito a nenhuma instituição
e esse será o caminho para o confronto popular aberto nas ruas do Rio e do Brasil". Manifestação
de arquivamento  baseada no  entendimento  de  que  as  palavras  proferidas  pelo  representado
constituem mero  exercício  do  direito  de  liberdade de  expressão  sem potencialidade  lesiva  à
segurança nacional, uma vez que não incitou diretamente pessoas a subverterem a ordem social
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ou a deflagrarem conflito armado. Discordância do Juízo Federal, por entender que a narrativa
acusatória demandaria melhor apuração. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. Para a configuração do crime em apreço, deve restar demonstrada a destinação de atentar,
efetiva ou potencialmente, contra a soberania nacional e a estrutura política brasileira. No caso, a
mera declaração dirigida a um público de pessoas indefinidas de que haverá disruptura na ordem
social e política com base em um acontecimento futuro e incerto, não possui o potencial de lesar
os bens jurídicos tutelados pela lei, quais sejam a segurança nacional e a ordem política social.
Atipicidade da conduta. Insistência no arquivamento.

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

296. Processo: JFRS/PFU-5008337-
10.2016.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 8888/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
PASSO FUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 171, § 3º, DO CP.
TENTATIVA  DE  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO  DE  AUXÍLIO-RECLUSÃO
MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.
1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do
CP, tendo em vista a tentativa de recebimento indevido de benefício de auxílio-reclusão mediante
a utilização de documento público falso. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento,  aduzindo que "a  apuração realizada no bojo  do presente inquérito  policial  não
permitiu  identificar  o  autor  da  falsificação  investigada,  tampouco  a  autoria  do  requerimento
administrativo  de  benefício",  não  vislumbrando  outras  diligências  tendentes  à  elucidação  da
autoria delitiva. 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, considerando necessário o
aprofundamento  das  investigações.  4.  Possibilidade  de  realização  de  outras  diligências
investigatórias,  como,  por  exemplo,  produção  de  prova  pericial  grafotécnica  em  relação  à
assinatura aposta no requerimento do benefício. 5. Arquivamento prematuro. 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.

297. Processo: JFRS/SLI-5002973-
17.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8882/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE 325 QUILOGRAMAS DE QUEIJO.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO:  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  QUANTIDADE  EXCESSIVA.  INAPLICABILIDADE  DA  TESE  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta
prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão realizada pela Polícia
Rodoviária Federal, no dia 11/02/2017, de 125 Kg de queijo colonial e 200 Kg de queijo ralado, de
origem e procedência estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação,
em poder do investigado. Tributos iludidos no importe de R$ 4.356,72. 2. A il.  Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância,
por entender que a quantidade de queijo apreendia é pouco expressiva. 3. Discordância do MM.
Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. Conforme art. 1º, II, da Instrução Normativa nº
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11/2016,  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  é  permitido  o  ingresso  no
território nacional de produtos lácteos industrializados, destinados ao consumo humano, limitado a
5  (cinco)  litros  ou  5  (cinco)  quilogramas  por  pessoa.  No  caso,  verifica-se  que  a  quantidade
apreendida (325 Kg) excedeu, e muito, o referido limite. 5. Acompanho as razões expendidas pelo
Magistrado ao entender que "as quantidades são significativas, pelo que não é possível concluir
pela  mínima  ofensividade.  Da  mesma  forma,  a  importação  comercial  em larga  escala  deste
gênero alimentício ocasiona risco sanitário que não pode ser considerado inexpressivo". 6. Não
homologação  do  arquivamento  e  designação de  outro  membro  do  MPF para  prosseguir  nas
investigações.

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

298. Processo: JFRS/SLI-5004232-
81.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 8876/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

299. Processo: JF-SAN-0000598-91.2016.4.03.6104-
INQ

Voto: 8916/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  4ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  200
MAÇOS DE CIGARRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista
apreensão,  em poder  do investigado,  de 200 maços de cigarros de  procedência  estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância.  Discordância do MM. Juiz  Federal.  Remessa dos autos a esta 2ª
CCR/MPF.  3.  A natureza  do  produto  (cigarros)  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  4.  Conforme  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se  adéquem ao  contrabando  de  cigarros,  quando a  quantidade  apreendida  não  superar  153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 5. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida (200 maços de cigarro) supera o limite estabelecido por esta Câmara. 6. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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.

300. Processo: JF-SOR-0003765-64.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 8885/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em
razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, avaliadas em R$ 8.544,20, em
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poder da investigada, durante abordagem de um ônibus no município de Porto Feliz/SP, no dia
27/06/2016.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  Tributos
estimados em R$ 4.752,60. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor
dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da
ação delituosa (R$ 10.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Investigada que, conforme o sistema COMPROT, apresenta 4 (quatro) registros
de  auto  de  infração,  com  apreensão  de  mercadoria,  nos  últimos  5  (cinco)  anos  (PAFs  nºs
12457.000067/2012-15,  12457.720861/2012-71,  11060.721285/2013-51  e  12457.731481/2014-
23). Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância.  Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

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

301. Processo: JF/SP-PIMP-0010666-
29.2017.4.03.6181

Voto: 8917/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  GUARDA DE  1000  MAÇOS  DE
CIGARRO  DE  PROCEDÊNCIA  ESTRANGEIRA.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento administrativo instaurado para apurar suposta prática de
contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 1000 maços
de cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados da  correspondente  documentação
fiscal, apta a comprovar a regular importação. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento  com base  no  princípio  da  insignificância.  Discordância  do  MM.  Juiz  Federal.
Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF. 3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  4.  Conforme  a  Orientação  nº
25/2016 da 2ª  CCR,  de 18/04/2016,  procede-se  ao "arquivamento de investigações criminais
referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 5. No
presente  caso,  observada  a  norma  de  regência,  não  se  revela  viável  o  arquivamento  da
investigação  criminal,  pois  a  quantidade  apreendida  (1000 maços de  cigarro)  supera  o  limite
estabelecido por esta Câmara. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento à persecução penal.

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.

302. Processo: JF/SP-0000480-49.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8918/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC 75/93.  SONEGAÇÃO DE
PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART. 356 DO CP).  NÃO DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS  POR  ADVOGADO.  CRIME  FORMAL.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apuração da prática, em tese, do delito
previsto no art. 356 do Código Penal, devido à retenção indevida de autos trabalhistas desde 08
de janeiro de 2009 por advogado. 2. A consumação do crime, na modalidade deixar de restituir,
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ocorre  com a  recusa  do  agente  em restituir  os  autos  após intimado a  devolvê-los  no  prazo
estabelecido  pela  legislação  processual.  Precedentes.  3.  Considerando  que  a  pena  máxima
cominada em abstrato é de 3 anos e que o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art.
109,  IV,  do  CP,  impõe-se  o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da
pretensão punitiva. 4. Voto pelo arquivamento.

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

303. Processo: JF-SP-0005376-72.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 7683/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime previsto no art.  33 c/c art.  40, I,  ambos da Lei n°
11.343/2006. Apreensão de 18 (dezoito) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu) oriundas
do exterior. Promoção de arquivamento sob o argumento de que a importação de sementes de
maconha  caracteriza  o  crime  de  contrabando  e,  nesse  sentido,  aplica-se  o  princípio  da
insignificância. Discordância do Juízo Federal, por entender que os fatos configuram, em tese, o
crime do art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. Destaca-se que o Conselho Institucional do Ministério Público Federal,  responsável por
julgar os recursos interpostos das decisões proferidas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão
do MPF, adotou entendimento, em dois casos recentes, de que a importação de sementes de
cannabis  pela  via  postal,  em  pequenas  quantidades,  não  deve  gerar  denúncia,  ante  a
configuração da prática do delito descrito no art. 334-A, do CP, e, neste, a incidência do princípio
da  insignificância,  sendo  homologado  o  arquivamento  dos  feitos  levados  àquela  instância
(Procedimento nº 0008476-98.2014.4.03.6181; IPL nº 0097/2015 da Delegacia de Polícia Federal
em Santos-SP).  Situação  que  se  assemelha  aos  casos  julgados  pelo  CIMPF.  Insistência  no
arquivamento.

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

304. Processo: JF/SP-0013247-51.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8898/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  VIOLAÇÃO  DE  SIGILO  BANCÁRIO  (LC  Nº
105/2001,  ART.  10).  POSSÍVEL  PARTICIPAÇÃO  DE  PROCURADOR  DA REPÚBLICA NOS
FATOS. REMESSA DOS AUTOS À EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar o crime tipificado no art. 10 da LC nº 105/2001, tendo em
vista a notícia de que revista teria violado o sigilo bancário de ex-presidente da República, de seus
familiares e de uma empresa, divulgando dados constantes de relatório sigiloso elaborado pelo
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  do  Ministério  da  Fazenda  "  COAF.  2.  A il.
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não há elementos
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual,
uma vez que o jornalista responsável pela publicação da matéria optou por manter em segredo as
suas fontes, invocando a garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso XIV, da CF. 3. A MM.
Juíza  Federal  discordou  do  arquivamento,  entendendo  necessário  o  aprofundamento  das
investigações. 4. Esta Câmara, na 680ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12/06/2017, deliberou,
à unanimidade, pela designação de outro membro do MPF para prosseguir nas investigações,
adotando, como razões de decidir, os fundamentos invocados pela Magistrada ao entender que
"No mínimo, os órgãos oficiais responsáveis, como o Ministério da Fazenda (COAF) e a Receita
Federal, deveriam ter sido consultados a respeito da averiguação sobre o vazamento no âmbito
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administrativo".  5.  Após  diligência  realizada  perante  o  COAF,  o  il.  Procurador  da  República
designado vislumbrou que há elementos que podem apontar para a responsabilização de membro
do MPF na prática da conduta delitiva ora em análise, razão pela qual restituiu os autos a este
Colegiado para decidir como proceder e, se for o caso, apresentar diligências cabíveis. 6. No
caso, deve-se aplicar o disposto no art. 18, parágrafo único, da LC nº 75/93: "Quando, no curso de
investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da
União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral
da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do
fato". 7. Remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República para providência que
entender pertinente.

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

305. Processo: JF/SP-0016918-87.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 7608/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime previsto no art.  33 c/c art.  40, I,  ambos da Lei n°
11.343/2006. Apreensão de 08 (oito) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu) oriundas do
exterior. Promoção de arquivamento com base na atipicidade da conduta. Discordância do Juízo
Federal,  por  entender  que  os  fatos  configuram,  em  tese,  o  crime  do  art.  33,  I,  da  Lei  nº
11.343/2006. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. O Conselho Institucional
do  Ministério  Público  Federal,  responsável  por  julgar  os  recursos  interpostos  das  decisões
proferidas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, adotou entendimento, em dois
casos recentes (0008476-98.2014.4.03.6181 e 0002458-64.2015.4.03.6104), de que a importação
de sementes de cannabis pela via postal, em pequenas quantidades, não deve gerar denúncia,
ante a configuração da prática do delito descrito no art. 334-A, do CP, e, neste, a incidência do
princípio  da  insignificância,  sendo  homologado  o  arquivamento  dos  feitos  levados  àquela
instância.  Situação  que  se  assemelha  aos  casos  julgados  pelo  CIMPF.  Insistência  no
arquivamento.

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

306. Processo: PRM-JND-3422.2016.000036-4-INQ Voto: 8829/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de roubo contra carteiro, em 29/07/2014, enquanto
transportava encomendas dos Correios na cidade de Jundiaí/SP (CP, art. 157, § 2º, II). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes para elucidação da
autoria  delitiva,  bem como 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
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307. Processo: JF-RIB-0009145-29.2016.4.03.6102-
INQ

Voto: 8907/2017 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
CRIME DE FURTO. SUPOSTAS FRAUDES BANCÁRIAS POR MEIO DA INTERNET.  CRIME
CONTINUADO PRATICADO EM TERRITÓRIO DE DIVERSAS JURISDIÇÕES. AUSÊNCIA DE
PREVENÇÃO. NA FASE PRÉ-PROCESSUAL, O INQUÉRITO POLICIAL DEVE TRAMITAR NO
LOCAL EM QUE A COLHEITA DE PROVAS SEJA FACILITADA, MEDIDA QUE TRAZ NOTÓRIOS
BENEFÍCIOS À PERSECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
REDENÇÃO/PA. 1. Inquérito policial instaurado para apurar supostas fraudes bancárias por meio
da internet (CP, art. 155, § 4º, II). Consta dos autos que, ao menos, 17 (dezessete) contas da
Caixa  Econômica  Federal,  mantidas  em agências  localizadas em diversas  localidades,  foram
fraudadas,  no período de agosto/2009 a novembro/2009 e março/2010, sendo que os valores
obtidos tiveram por destino as cidades de Redenção/PA, Caldas Novas/GO e Goiânia/GO. 2. A il.
Procuradora da República oficiante no município de Redenção/PA, considerando o disposto no
art. 78, II, "b", do CPP, declinou de suas atribuições à Procuradoria da República em Ribeirão
Preto/SP, uma vez que este é o local com a maior quantidade de contas bancárias subtraídas. 3.
O il.  Procurador da República oficiante na PRM " Ribeirão Preto/SP requereu judicialmente a
declaração de incompetência e a devolução dos autos à Subseção Judiciária de Redenção, por
entender que, no caso, a competência deve ser regulada pelo domicílio do investigado, medida
que facilita a colheita de provas. Manifestação que foi acolhida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de
Ribeirão  Preto/SP.  4.  Após  o  retorno  dos  autos,  o  il.  Procurador  da  República  atuante  em
Redenção/PA suscitou o presente conflito negativo de atribuições e remeteu os autos a esta 2ª
CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. O crime ora em análise foi praticado em
território  de  diversas  jurisdições,  visto  que  a  consumação  ocorre  no  local  onde  o  correntista
fraudado possui a conta. Precedente do STJ: CC 145.576/MA, Terceira Seção, DJe 20/04/2016. 6.
O art. 71 do CPP estabelece que no caso de crime continuado, praticado em território de duas ou
mais  jurisdições,  a  competência  firmar-se-á  pela  prevenção.  Entretanto,  no  caso,  não  há
prevenção,  uma  vez  que  nenhuma  Procuradoria  da  República  situada  nas  cidades  onde  os
correntistas fraudados possuem as contas bancárias atuou no feito. 7. Embora não conste, até o
momento,  informação de  conta  bancária  fraudada situada  em Redenção/PA,  entendo que  as
investigações devam prosseguir nessa cidade, uma vez que, ao que tudo indica, é o local no qual
o investigado possui domicílio  e,  consequentemente,  onde será facilitada a colheita de outras
provas, favorecendo ao princípio da celeridade, bem como atendendo aos critérios de utilidade,
eficiência e efetividade da persecução penal. Nesse sentido, precedentes do STJ (CC 47.682/SP,
Terceira Seção, DJ 29/06/2005; CC 59.685/GO, Terceira Seção, DJ 03/09/2007) e desta 2ª CCR
(IPL nº 00557/2009 " DPF/SR-AL, Voto nº 4430/2017, 681ª Sessão, de 03/07/2017, unânime). 8.
Atribuição da Procuradoria da República no município de Redenção/PA (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  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

308. Processo: PRM/GRU-3000.2013.006307-6-INQ Voto: 8901/2017 Origem:  GABPRM2-ABS -  ANDRE
BUENO DA SILVEIRA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE ESTELIONATO
CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). O PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM
QUE OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA. ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE. 1. Trata-
se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de estelionato qualificado, previsto
no art. 171, § 3º, do CP, em face da autarquia previdenciária. 2. Consta dos autos que, no ano de
2010, um segurado do INSS contratou o advogado ora investigado para obtenção do benefício de
aposentadoria,  repassando,  entre  os seus documentos,  o perfil  profissiográfico previdenciário.
Decorridos quase três anos da concessão do benefício, o segurado foi informado pelo INSS que o
referido perfil era falso, constatando, ao comparecer à agência, que não se tratava do mesmo
documento entregue ao advogado. 3. Consta, ainda, que o referido benefício foi requerido na
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Agência da Previdência Social  de Santo André/SP, cujas prestações foram pagas em agência
bancária localizada no município de Guarulhos/SP. 4. O il. Procurador da República oficiante na
PRM de São Bernardo do Campo/SP declinou de suas atribuições à Procuradoria da República
em Guarulhos/SP, visto que as vantagens indevidas foram recebidas nessa localidade. 5. O il.
Procurador da República oficiante  na PRM "  Guarulhos/SP,  por  sua vez,  suscitou o  presente
conflito negativo de atribuições, aduzindo que a consumação do crime ora em análise ocorre no
local em que foi empregado o ardil, isto é, onde foi requerido e concedido o benefício de forma
irregular,  citando recente jurisprudência do TRF da 3ª Região nesse sentido.  6.  O estelionato
contra o INSS consuma-se no momento da obtenção da vantagem patrimonial. Nesse sentido, já
decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça:  CC 125.023/DF,  Terceira  Seção,  DJe  19/03/2013;  CC
124.717/PR,  Terceira  Seção,  DJe  12/12/2012.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:
1.33.000.000429/2013-23,  649ª  Sessão,  de  06/06/2016,  unânime;  3000.2013.005388-5,  655ª
Sessão, de 08/08/2016, unânime. 7. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição da PRM de
Guarulhos/SP, ora 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  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

309. Processo: PR/SP-3000.2017.001661-9-INQ Voto: 8904/2017 Origem: GABPR14-LSD - LUCIANA
SPERB DUARTE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE
CHEQUE  FALSO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL. CP, ART. 171, § 3º. CONSUMAÇÃO: LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU
SEJA,  LOCAL  DA  AGÊNCIA  EM  QUE  A  VÍTIMA  MANTINHA  CONTA.  ATRIBUIÇÃO  DA
SUSCITADA. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência de fraude em conta bancária
da Caixa Econômica Federal por meio da utilização de cheque falso, configurando a prática, em
tese, do crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 2. Particular
teria  depositado cheque fraudado em sua conta mantida em instituição financeira privada,  no
Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.685,20, para compensação em conta mantida na Caixa
Econômica  Federal,  em Pesqueira/PE.  3.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante  na  PRM "
Garanhuns/PE declinou  de suas atribuições à  Procuradoria  da República  em São Paulo,  por
entender que a atribuição é fixada no local em que está situada a agência bancária por meio da
qual  o  suposto estelionatário  recebeu o proveito  do  crime.  4.  A il.  Procuradora  da República
oficiante na PR/SP suscitou o presente conflito negativo de atribuição, aduzindo que "o crime de
estelionato, com o uso de cheque clonado, consuma-se com o efetivo prejuízo à vítima, ou seja,
no  local  onde  o  cheque  foi  compensado".  5.  Consoante  recente  orientação  do  Eg.  Superior
Tribunal de Justiça, a consumação do crime de estelionato mediante uso de cheque falso ocorre
no lugar onde houve o efetivo prejuízo à vítima, qual seja, aquele em que houve o desconto do
cheque fraudado, não emitido pelo titular, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta
bancária (AgRg no CC 146.524/SC, Terceira Seção, DJe 30/03/2017). 6. No mesmo sentido são
os precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 0007031-33.2016.4.03.6130, Voto nº 6502/2017,
687ª Sessão, de 28/08/2017, unânime; e IPL nº 0743/2014-DPF-GO, Voto nº 7620/2017, 692ª
Sessão, de 09/10/2017, unânime. 7. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e,
no mérito, por sua procedência, deliberando-se que a atribuição para prosseguir na investigação
pertence à Procuradora da República suscitada, oficiante na PRM-Garanhuns/PE.

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

310. Processo: 1.34.016.000339/2017-50 Voto: 8900/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  CONEXÃO.
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SOROCABA. 1. Notícia de fato autuada
para apurar suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) por
parte de representantes de pessoa jurídica, nos períodos de março a agosto de 2012 e janeiro de
2013  a  maio  de  2016.  Consta  dos  autos  que  a  empresa  alterou  o  endereço  da  sede,  de
Indaiatuba/SP para Salto/SP, no dia 12/09/2013. 2. O il.  Procurador da República oficiante em
Campinas  declinou  de  suas  atribuições  para  a  Procuradoria  da República  em Sorocaba,  por
entender que os fatos foram praticados em continuidade delitiva, haja vista o curto intervalo de
tempo (quatro  meses)  entre  os dois  conjuntos  de condutas (03/2012 a 08/2012 e 01/2013 a
05/2016). Alegou, ainda, que, antes da mudança do endereço da sede da empresa, ocorreram 15
(quinze)  condutas  de  apropriação  indébita  previdenciária.  Após  a  mudança  para  Salto,  sob
jurisdição da Subseção Judiciária de Sorocaba, ocorreram 32 (trinta e duas). Assim, consignou
que, conforme a regra do art. 78, II, "b", do CPP, a atribuição para investigar as condutas seria
dessa localidade. 3. O il. Procurador da República oficiante na PRM " Sorocaba/SP concordou
parcialmente  com  o  declínio,  firmando  sua  atribuição  somente  para  análise  das  condutas
praticadas no período de 01/2013 a 05/2016, por considerar que o intervalo de quatro meses
descaracteriza a continuidade delitiva,  e devolveu os autos à PRM " Campinas/SP quanto às
competências de 03/2012 a 08/2012. 4. Após o retorno dos autos, o Procurador da República
atuante  em  Campinas  suscitou  o  presente  conflito  negativo  de  atribuições.  5.  Quanto  à
continuidade delitiva, a jurisprudência é no sentido de que o requisito temporal decorrido entre os
crimes praticados em concurso não pode ultrapassar o interregno de 30 (trinta) dias. No entanto,
conforme decisão do STJ (HC 323303/RJ,  Sexta  Turma,  DJe 23/06/2017),  "esse intervalo  de
tempo  serve  tão  somente  como  parâmetro,  devendo  ser  tomado  por  base  pelo  magistrado
sentenciante diante das peculiaridades do caso em concreto, o que não impede a aplicação do
referido benefício jurídico". 6. Existência de conexão probatória entre as condutas ora em análise
(CPP, art. 76, III). Assim, deve-se aplicar a regra de fixação de competência por conexão disposta
no art.  78,  II,  "b",  do CPP. De acordo com a disposição legal,  no concurso de jurisdições da
mesma  categoria,  deve  prevalecer  a  do  lugar  em  que  houver  ocorrido  o  maior  número  de
infrações. 7. Além disso, o procedimento deve tramitar no local em que a colheita de provas seja
facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução penal. No caso, verifica-se que as
condutas mais recentes ocorreram em Salto/SP, local onde atualmente está localizada a sede da
pessoa  jurídica  ora  investigada.  8.  Atribuição  da  Procuradoria  da  República  no  município  de
Sorocaba/SP (suscitado).

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

311. Processo: 1.36.001.000299/2017-31 - Eletrônico Voto: 8868/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  FURTO  (CP,  ART.  155).  SUBTRAÇÃO  DE  CINCO
MOTOCICLETAS  QUE  ESTAVAM  DEPOSITADAS  EM  POSTO  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  N°  32  DA 2ª  CCR).
OFENSA  A  SERVIÇO  PRESTADO  PELA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.  1.  Notícia  de fato  autuada a partir  do encaminhamento  de
Boletins de Ocorrência Policial pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, comunicando a
prática do crime de furto de 5 (cinco) motocicletas que se encontravam apreendidas e depositadas
no posto da Polícia Rodoviária Federal em Palmeiras/TO. 2. O il. Promotor de Justiça encaminhou
os autos  ao  MPF por  entender  que  houve  ofensa  direta  aos  serviços  e  interesse  da Polícia
Rodoviária Federal, o que atrai a competência federal para análise dos fatos. 3. O il. Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, tendo
em vista que os bens não pertencem à União. 4. A conduta investigada afeta serviço prestado
pela  União,  uma  vez  que  os  veículos  encontravam-se  sob  a  guarda  e  depósito  da  Polícia
Rodoviária Federal. Precedente do STJ (CC 117.463/RJ, Terceira Seção, DJe 17/03/2015). 5. Não
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homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  nas
investigações.

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

312. Processo: JF-STM-INQ-0000158-
28.2017.4.01.3902

Voto: 8935/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE SANTARÉM

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESACATO  EM  FACE  DE  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO
FEDERAL (CP, ART. 331). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. TIPICIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de desacato, previsto no art.
331 do CP, consistente em haver o investigado dirigido a duas funcionárias públicas da Gerência
Executiva  do  IBAMA em  Santarém/PA,  ofensas  por  meio  de  palavras  de  baixo  calão.  2.  O
Procurador da República oficiante, após apurações preliminares, promoveu o arquivamento do
feito, sob o argumento de que restaria inviabilizada a persecução penal pelo crime de desacato
com fundamento em norma interna incompatível com Tratado Internacional de Direitos Humanos
do qual o Brasil é signatário, segundo julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. O
Juiz Federal, no entanto, discordou da tese ministerial, consignando não haver até o momento
qualquer  edição  de  lei  revogando  o  artigo  331  do  Código  Penal,  tampouco  pronunciamento
definitivo do Supremo Tribunal Federal no sentido da não recepção do citado dispositivo pela
Constituição de 1988. 4. Arquivamento inadequado. 5. Como bem assentou o Juízo Federal, a
referida norma continua em vigor,  sendo que a decisão  proferida pela  5ª  Turma do Superior
Tribunal  de Justiça encontra-se superada por  recente decisão da Terceira  Seção do Superior
Tribunal  de  Justiça,  no HC 379269/MS,  julgado  em 24/05/2017,  que  entendeu que  o ato  de
desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime nos
termos do artigo 331 do Código Penal. Precedente STJ (HC 379.269/MS, Relator para Acórdão
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, Maioria, Data de julgamento: 24/5/2017) 6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

313. Processo: 1.25.000.003534/2017-10 - Eletrônico Voto: 8899/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.
ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE. INCONSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. CPP, ART. 28,
C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. FATOS NARRADOS QIE CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO
ART.  16  DA  LEI  Nº  7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática, em
tese, de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo
em vista que administradores de associação privada estariam praticando operação própria de
instituições financeiras sem a devida autorização, consistente na implementação e execução de
contratos tidos como de seguro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito, aduzindo que os contratos firmados entre a entidade investigada e seus associados não
ostentam características que os tornem típicos contratos de seguro, especialmente porque o tema
é controverso na jurisprudência, razão pela qual entendeu não haver dolo de crime financeiro, o
que induziria à atipicidade da conduta. 3. Das informações constantes dos autos, verificam-se
indícios de que a associação investigada atuou sem a devida autorização na atividade securitária,
incidindo  na  prática  do  crime  previsto  no  16  c/c  art.  1º,  parágrafo  único,  inciso  I,  da  Lei  nº
7.492/86.  4.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
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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

314. Processo: DPF/AM-00455/2017-INQ Voto: 8833/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, V).
Encomenda,  contendo  substância  entorpecente,  foi  remetida,  por  meio  dos  Correios,  de
Manaus/AM para Belém/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

315. Processo: DPF/CRU/PE-00055/2016-INQ Voto: 8779/2017 Origem: GABPRM1-NLS - NATALIA
LOURENCO SOARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Notícia de que particular teria adquirido veículo produto de crime, bem como
apresentado Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo " CRLV falso perante policiais
rodoviários federais.  Oferecimento de denúncia  quanto ao crime de uso de documento falso.
Promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  em relação  ao  delito  de
receptação. Revisão (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Inexistência de conexão entre os crimes, uma
vez que praticados, em tese, em contextos e circunstâncias diferentes. No que tange ao crime de
receptação,  não  há 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

316. Processo: DPF/DF-0590/2017-INQ Voto: 8913/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a fim de apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 19, da Lei
n.  7.492/86,  tendo  em vista  a  obtenção  de  empréstimo  junto  a  instituição  financeira  privada
mediante utilização de documentação falsa de terceiro. Após a celebração do contrato, em razão
da  inadimplência  contratual,  bem  como  o  Boletim  de  Ocorrência  registrado  pela  pessoa
prejudicada, constatou-se a fraude. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a
CCR). Verifica-se dos autos que foi contraído empréstimo por meio de Cédula de Crédito Direto
ao Consumidor (CDC). Não restou comprovada a existência de operação de financiamento, mas
sim de mero contrato de empréstimo. A conduta melhor se amolda ao tipificado no art. 171, do
Código  Penal.  Delito  praticado  contra  patrimônio  particular.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e
IV). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

317. Processo: DPF/DF-1192/2016-INQ Voto: 8830/2017 Origem:  GABPR19-VTMMF  -
VALTAN  TIMBO  MARTINS
MENDES FURTADO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º)
cometida,  em tese,  por particular.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
Câmara). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça dos estados,
em ambas as instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos crimes contra  a  economia  popular.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

318. Processo: DPF/JZO/BA-0088/2017-INQ Voto: 8911/2017 Origem:  GABPRM3-TASN  -
TICIANA  ANDREA  SALES
NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Os  fatos  trazidos  dizem  respeito  a  conflito  possessório  envolvendo  imóvel
financiado pelo programa "Minha Casa, Minha Vida",  localizado no município de Petrolina/PE.
Suposto esbulho possessório (CP, art. 161, II). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR).  Inexistem indícios de infrações penais  praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, a teor do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. Os elementos
colhidos nos autos demonstram que a construção do imóvel envolvido foi contratada perante o
Banco do Brasil por meio de convênio com a respectiva municipalidade. Ausência de qualquer
elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

319. Processo: DPF/MOC-00194/2017-INQ Voto: 8932/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) em desfavor de agência da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Caso em que não há prejuízo sofrido pela EBCT, pois os valores
subtraídos (R$ 7.103,07)  pertenciam, na sua integralidade, ao Banco do Brasil,  sociedade de
economia mista que mantinha contrato de correspondente bancário com a empresa pública, 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  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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320. Processo: PR/SP-3000.2016.004207-5-INQ Voto: 8774/2017 Origem:  GABPR12-GTS  -
GUSTAVO TORRES SOARES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  descrito  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86.  Suposta  obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento firmado pela
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo a persecução penal  ao Ministério  Público Estadual.  Operação de financiamento não
verificada. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal  previstas no art.  109 da CF. 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho juntou voto com fundamento diverso. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

321. Processo: SR/DPF/MG-02144/2016-INQ Voto: 8931/2017 Origem:  GABPR5-EMF  -
EDUARDO MORATO FONSECA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a fim de apurar a suposta prática do delito do art. 171 do Código
Penal, uma vez que o investigado teria se valido de CPF"s obtidos fraudulentamente para aplicar
golpes em instituições financeiras e empresas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2a CCR). Consta dos autos que o investigado teria falsificado os CPF"s tendo por intuito a
abertura de contas bancárias e emissão de cheques a descoberto em desfavor  de empresas
privadas. Delito praticado em detrimento de particulares. Inexistência de elementos que denotem
ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF,  art.  109,  I  e IV).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

322. Processo: SR/DPF/PI-0712/2017-IPL Voto: 8915/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto majorado (CP, art. 155, §§1º e 4º, I e IV) em agência da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 "
2ª  CCR).  Caso  em que  não  há  prejuízo  sofrido  pela  EBCT,  pois  os  valores  subtraídos  (R$
55.053,92) pertenciam, na sua integralidade, ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista
que mantinha contrato de correspondente bancário com a empresa pública, 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

323. Processo: 1.13.000.001930/2017-23 Voto: 8807/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes  de  homicídio,  ameaça  e  esbulho  possessório.
Diversos  conflitos  estariam  ocorrendo  em  fazenda  particular  localizada  no  município  de
Lábrea/AM. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).  Inexistência de
lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

324. Processo: 1.15.000.002756/2017-61 Voto: 8897/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  dos  crimes  de  preconceito,  discriminação,  assédio  moral  e
institucional, intimidação e violência psíquica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Os elementos colhidos nos autos demonstram que os supostos crimes teriam sido
praticados no  âmbito  de  órgãos do  Estado  do  Ceará.  Inexistem indícios  de  infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, a teor do art. 109, inc. IV, da
Constituição  Federal.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

325. Processo: 1.18.001.000545/2017-72 Voto: 8831/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 273 do CP. Autuação da pessoa jurídica
investigada  em  razão  da  constatação  de  desvio  de  qualidade  de  determinado  medicamento
genérico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios
de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

326. Processo: 1.20.000.001742/2015-07 Voto: 8887/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Alegação  de  prática  do  crime  do  art.  154-A  do  CP
decorrente da suposta implantação de dados falsos na página eletrônica do MEC. 1) Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O MEC trouxe aos autos a informação de que os dados
inverídicos que constaram de sua página eletrônica acerca do desempenho institucional de uma
faculdade particular teriam sido intencionalmente cadastrados pela própria instituição de ensino,
não decorrendo de uma adulteração eletrônica. Não configuração do crime do art. 154-A do CP. 2)
Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Por não haver nos autos mínima
evidência de que houve uma adulteração eletrônica de dados integrados ao sistema informatizado
do MEC, mas, ao contrário, existindo comprovação de que a publicação de informações falsas se
deu por ato exclusivo da própria entidade particular de ensino, com fins a ludibriar seus alunos,
falece  competência  federal  para  o  processamento  do  feito,  por  inexistirem  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Na ocasião cabe
relembrar que o simples fato de a União ser responsável pelo credenciamento e fiscalização das
instituições de ensino superior não é bastante para atrair a competência da Justiça Federal para
processar  e  julgar  crimes praticados por  seus administradores (STJ CC 47432,  Rel.  Min.  Og
Fernandes, DJe 09/04/2010). Carência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

327. Processo: 1.24.000.000806/2017-67 Voto: 8826/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de ameaça
(CP,  art.  147).  Narra  o  noticiante  que  síndico  de  determinado  condomínio  residencial  estaria
ameaçando moradores que estão inadimplentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado contra particulares. 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  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.

328. Processo: 1.25.000.001584/2017-62 Voto: 8891/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  falsificação  e  uso  de
documento particular (art. 304 c/c 298 do CP). Atestado médico falso apresentado diretamente a
empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Apesar de a falsidade do
atestado médico ter sido identificada no bojo da ação reclamatória trabalhista promovida pela
investigada, apurações preliminares comprovaram que sua utilização teria se dado diretamente
perante a empresa reclamada, que, somente após a deflagração do feito reclamatório,  trouxe
cópia do atestado falso à apreciação do juízo laboral, como meio de prova. Não se trata, portanto,
de uso de documento falso perante a Justiça do Trabalho. Conduta que não afetou bens, serviços
ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Competência da
Justiça Estadual  para prosseguir  na apuração da conduta delitiva.  Carência  de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

329. Processo: 1.25.000.002721/2017-86 - Eletrônico Voto: 8812/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimos
consignados, perante instituições financeiras privadas, em nome de segurada do INSS. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  acerca  da
participação de servidor público na prática delitiva. Prejuízo suportado unicamente pelo particular
e pelas instituições financeiras que concederam os empréstimos. Inexistência de lesão à União ou
a  qualquer  de  suas  entidades.  Precedentes  STJ  "  Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe
21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013; CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência
de elementos,  até  o momento,  de informação capazes de justificar  a  atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

330. Processo: 1.25.000.003527/2017-18 - Eletrônico Voto: 8806/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogado teria
se  apropriado  indevidamente  de  valores  pertencentes  a  seu  cliente.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de particular. Inexistência de lesão
a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

331. Processo: 1.25.002.000927/2017-51 - Eletrônico Voto: 8820/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de falsa perícia e exercício ilegal da profissão de engenheiro
mecânico.  Relato  de  que  particular  teria  elaborado  laudo  falso,  com  o  registro  profissional
cancelado,  tentando  desqualificar  os  trabalhos  de  dezenas  de  investigadores  oficiais  e
especializados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos " CENIPA, bem
como teria apresentado o documento em ação judicial em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de
Cascavel/PR.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  1)  Suposto
exercício ilegal de profissão (Decreto-Lei nº 3.688/41, art.  47). Incidência da Enunciado nº 37
desta  2ª  CCR:  "Não  é  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  penal  de
contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas". 2) Crime de falsa
perícia (CP, art. 342). Conduta praticada perante a Justiça Estadual. Inexistência de ofensa direta
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a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. 3) 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.

332. Processo: 1.25.016.000133/2017-39 - Eletrônico Voto: 8815/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

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

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

333. Processo: 1.26.001.000195/2017-72 Voto: 8813/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possíveis  crimes de lesão corporal  e ameaça entre  particulares.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto 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  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.

334. Processo: 1.26.001.000377/2017-43 - Eletrônico Voto: 8770/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que  servidores  estariam  sofrendo  assédio  moral  no  âmbito  de  determinado  órgão  público
estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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335. Processo: 1.26.004.000211/2017-05 - Eletrônico Voto: 8840/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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.

336. Processo: 1.26.008.000157/2017-50 - Eletrônico Voto: 8864/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de representação encaminhada pelo Departamento Nacional de
Trânsito, comunicando que documentos falsificados (dois certificados de adequação à legislação
de  trânsito)  teriam  sido  apresentados  a  um  determinado  sindicato.  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.

337. Processo: 1.29.000.002389/2017-19 Voto: 8810/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de
documento falso (CP, art. 304). Advogado teria proposto ação de execução de título extrajudicial,
perante a Comarca de Cachoeirinha/RS, utilizando-se contrato de honorários supostamente falso.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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338. Processo: 1.29.002.000356/2017-14 - Eletrônico Voto: 8895/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º) em
tese cometida por particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª Câmara).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. STF Súmula nº 498: Compete a justiça dos estados, em ambas
as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

339. Processo: 1.29.009.000590/2017-73 Voto: 8934/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de moeda falsa por suspeito que teria se utilizado de ao
menos quatro cédulas falsas de R$ 2,00 para realizar compras no comércio local. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Exame pericial atestando que a contrafação é grosseira.
Crime de estelionato configurado. Incidência da Súmula nº 73 do STJ. Competência da Justiça
Estadual.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

340. Processo: 1.29.012.000142/2017-11 - Eletrônico Voto: 8819/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
ameaça (CP, art. 147) supostamente praticado entre funcionários de empresa privada. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência 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.

341. Processo: 1.30.001.001423/2017-07 Voto: 8800/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Remessa dos autos pelo Ministério Público Estadual, para
apuração de eventual crime de lavagem de dinheiro, haja vista a notícia de que os investigados
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neste procedimento estariam envolvidos com pessoa investigada em operação realizada pela
Polícia Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Após diligências
realizadas  no  âmbito  do  MPF,  não  se  constatou  elementos  que  indiquem  ligação  com  o
investigado pela Polícia Federal.  Informação da Receita Federal de que não há Procedimento
Fiscal  e Representação Fiscal  para Fins Penais em nome dos contribuintes ora investigados.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos, no momento, capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

342. Processo: 1.30.005.000477/2017-15 - Eletrônico Voto: 8816/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de violação de domicílio (CP, art. 150). Narra o noticiante que seu imóvel foi invadido pelo
vizinho.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).  Invasão de imóvel
particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

343. Processo: 1.30.008.000182/2017-19 Voto: 8822/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogado teria
se  apropriado  indevidamente  de  valores  pertencentes  a  seu  cliente.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de particular. Inexistência de lesão
a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

344. Processo: 1.31.001.000155/2017-61 - Eletrônico Voto: 8803/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203),  em  tese,  praticado  contra  funcionária  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
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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.

345. Processo: 1.33.003.000433/2017-95 - Eletrônico Voto: 8836/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada de forma anônima. Possível prática do crime descrito
no art.  241-B do ECA. Relato de que indivíduo estaria  pretendendo criar  sítio eletrônico para
divulgar material pornográfico infantil, a fim de incriminar terceira pessoa. Os planos do noticiado
estariam sendo revelados por meio de um determinado site. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Notícia-crime desacompanhada de qualquer prova de materialidade
do crime noticiado. Após diligências realizadas na internet, não foram obtidas informações que
pudessem identificar possíveis postagens, acerca de pornografia infantil,  em nome do suposto
agressor. Ausência de indícios de divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou
comunidades de relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que
a pessoa esteja conectada à internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min.
Felix  Fisher,  Dje  29/06/2015).  Ausência  de  elementos  que  indiquem  transnacionalidade  na
conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

346. Processo: 1.34.001.009842/2017-30 Voto: 8889/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  violação  de  direito  autoral  (CP,  art.  184).  Procedimento
instaurado com base em ofício da Secretaria de Cooperação Internacional, informando possível
ocorrência  de  crime  contra  a  propriedade  intelectual  de  empresa  estrangeira  em  território
brasileiro.  Inexistência  de indícios de transnacionalidade da conduta,  uma vez que ambas as
multinacionais envolvidas possuem filial  no Brasil.  Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel.  Min.
Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 30/04/2014). 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.

347. Processo: 1.34.021.000122/2017-71 Voto: 8777/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Representantes legais de
empresa privada teriam feito propaganda de medicamento sem registro na ANVISA. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade
da conduta a justificar a competência da Justiça Federal.  Precedente do STJ (CC 120843/SP,
Terceira  Seção,  DJe  de  27/03/2012).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

348. Processo: 1.22.001.000221/2017-10 Voto: 8764/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  apresentada  por  cidadão,  comunicando  a
suposta prática dos crimes de uso de documento falso e fraude à execução. Relato de que, no dia
28/05/2007, representantes de determinada pessoa jurídica teriam, por meio de uma ação de
execução por quantia certa, intentada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora/MG,
simulado dívidas de notas promissórias com o fim de frustrar execução trabalhista e execução
fiscal. 1) Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em maio de 2007.  Pena máxima cominada de 02 anos de
detenção. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Homologação  do  arquivamento.  2)  Suposto  crime  de  uso  de
documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Conduta  praticada  em  face  da  Justiça  Estadual.  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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a)

Homologação de Arquivamento

349. Processo: DPF/AM-00236/2017-INQ Voto: 8906/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefício de amparo social ao idoso, uma vez que o investigado teria
omitido informações acerca de vínculo empregatício de sua esposa. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A lei assistencial não veda o exercício de atividade remunerada por entes da
família beneficiada, trazendo como critério apenas a incapacidade de esta promover o próprio
sustento. No caso dos autos a família do investigado possui renda média de R$ 1500,00 para
custear a sobrevivência de seis pessoas. Incontestável situação de miserabilidade. Inexistência de
qualquer ardil  ou fraude para obtenção ou manutenção do benefício  decorrente  da apontada
omissão cadastral. 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

350. Processo: DPF/AM-00783/2014-INQ Voto: 8821/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Pessoas  não
indígenas estariam usufruindo de recursos médicos disponibilizados pela Secretaria Especial da
Saúde Indígena " SESAI. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Parecer técnico
do SESAI informou que o sistema atende pessoas não indígenas, desde que casadas ou em
regime de união estável com indígena, ou se necessitar de procedimentos de primeiros socorros.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: DPF/BG-00043/2017-INQ Voto: 8825/2017 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto, mediante arrombamento, contra agência dos Correios, em
27/11/2016, na cidade de São José do Xingú/MT. CP, art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  elementos  suficientes  para  a
elucidação  da  autoria  delitiva,  bem  como  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.

352. Processo: DPF/MBA/PA-001022016-INQ Voto: 8924/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  de  contrabando  e
comercialização ilegal  de agrotóxicos oriundos do Paraguai.  Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Narrou  a  notícia-crime  que  uma  organização  criminosa  estaria  a
comercializar agrotóxicos contrabandeados do Paraguai na região de Paragominas/PA. Envidadas
diligências  preliminares  pela  autoridade  policial,  não  foram  encontrados  quaisquer  indícios
concretos da apontada prática delitiva. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis. Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: DPF/SR-AL-00624/2016-INQ Voto: 8930/2017 Origem:  GABPRM2-AHAC  -
ANTONIO HENRIQUE DE AMORIM
CADETE

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355)  por
advogado  que  teria  supostamente  atuado,  em  um  mesmo  processo,  na  defesa  de  partes
contrárias.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme  apontado  na
manifestação  de  arquivamento,  no  caso  em vértice  não  restou  comprovado que  o  causídico
investigado teria atuado, no mesmo feito (ação civil pública), na defesa de partes com interesses
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antagônicos, tendo apenas, após assumir a defesa de pessoa física, comparecido em juízo em
nome do município demandado para dispensar sua intervenção, circunstância que, por si, não
basta para configurar a prática do delito de patrocínio infiel, cuja teleologia baseia-se em censurar
comportamento  antiético  consistente  no  patrocínio  simultâneo  de  interesses  colidentes.
Atipicidade dos fatos narrados. Homologação do arquivamento.

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

354. Processo: SR/DPF/PA-00243/2012-INQ Voto: 8849/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência de fraude na obtenção de salários-
maternidade,  uma  vez  que  para  cada  benefício  concedido  foi  informado,  em  períodos
simultâneos, atividade rural em locais distintos. Valores pagos no importe total de R$ 3.572,69.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Infrutíferas as diligências para localizar a
investigada,  especialmente  pela  dificuldade  de  acesso  à  zona  rural  do  Estado  do  Pará.
Declaração de um dos empregadores indicado confirmando que a investigada trabalhou na roça
com ele, nos anos de 2004 a 2011. Além disso, a quantia paga é inferior ao piso mínimo para o
ajuizamento de ações de ressarcimento ao INSS (R$ 10.000,00),  nos termos do art.  3º-A,  da
Portaria  nº  377/2011/AGU,  o  que  denota  a  irrelevância  da  conduta  nos  âmbitos  cível  e
administrativo e corrobora o não prosseguimento da investigação na seara penal. Precedentes da
2ª  CCR:  1.23.000.000786/2017-61  e  1.23.000.002742/2016-95,  678ª  Sessão,  de  29/05/2017,
unânimes. Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: SRPF-AP-00213/2017-INQ Voto: 8835/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 261 do CP, em razão de naufrágio
ocorrido no dia 12/10/2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligencias,
constatou-se que a embarcação estava em bom estado de conservação e funcionava dentro dos
padrões estabelecidos. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

356. Processo: SRPF-AP-00297/2016-INQ Voto: 8817/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 171 e 304 do CP. Pescador teria
tentado obter, perante a Justiça Federal,  seguro-defeso mediante apresentação de documento
falso.  Revisão  do  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Adulteração  grosseira  do
documento, tendo em vista visível incoerência cronológica. Configuração de crime impossível pela
absoluta  ineficácia  do  meio.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

357. Processo: 1.00.000.018160/2017-14 Voto: 8861/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado para apurar suposta prática do crime de lançamento de
material de campanha política nas ruas do Município de Lagarto/SE em dia de pleito eleitoral.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de elementos suficientes para
elucidação  da  autoria  delitiva,  bem  como  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Incidência  do  princípio  da  subsidiariedade,  uma  vez  que  os  candidatos
envolvidos arcaram integralmente com os custos da coleta do material ilicitamente descartado.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações ser 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.

358. Processo: 1.03.000.000229/2017-33 Voto: 8794/2017 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Notícia-crime apócrifa. Possível prática dos crimes descritos
nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral por parte do atual prefeito de Palestina/SP, nas eleições de
2016. Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências não lograram êxito em
demonstrar  elementos  mínimos  de  autoria  e  materialidade  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.

359. Processo: 1.04.004.000149/2016-20 Voto: 8870/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Procedimento Administrativo.  Acompanhamento de parcelamento de débito  fiscal  ocorrido nos
autos de determinada ação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exclusão
do contribuinte do regime de parcelamento. Prosseguimento da ação judicial. Perda do objeto do
presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

360. Processo: 1.04.100.000178/2017-84 Voto: 8846/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Supostas  irregularidades  na  prestação  de  contas  da
candidatura do prefeito eleito no Município de Caxias do Sul/RS para o quadriênio de 2017-2020,
consistente na omissão de declaração de receitas e gastos relativos a transporte e deslocamento.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar de ser incontroversa a omissão contida
na prestação de contas de campanha, fato é que ela, por si só, não basta para evidenciar o
cometimento de crime eleitoral. Após larga atividade instrutória chegou-se à conclusão de que a
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omissão se deu não com o intuito de falsear o documento a ser enviado à Justiça Eleitoral, mas
decorrido de ato não intencional das pessoas envolvidas na preparação das contas, que agiram
sem  o  dolo  de  ludibriar  o  controle  de  contas.  Conforme  foi  ressaltado  na  manifestação  de
arquivamento, os valores omitidos tinham origem lícita e estavam dentro de margem razoável de
gastos para a rubrica. Atipicidade da conduta por ausência de dolo fraudatório. Homologação do
arquivamento.

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

361. Processo: 1.04.100.000190/2017-99 Voto: 8845/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de propaganda irregular ou boca de urna ou, ainda,
uso de bem público com finalidade eleitoral. Atos que teriam sido supostamente organizados pelo
então prefeito candidato à reeleição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar
da incontroversa materialidade dos fatos relativos ao fechamento de via pública com cavaletes da
prefeitura e a arregimentação de pessoas com fins propagandísticos em frente à sede do partido
do candidato em reeleição, não houve nos autos, apesar da larga atividade instrutória, a reunião
de provas que permitissem atribuir as ilicitudes ao investigado. Homologação do arquivamento.

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

362. Processo: 1.12.000.001200/2016-89 Voto: 8802/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta constituição de determinada
associação de quilombolas mediante aposição de assinaturas falsas nos documentos de criação.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  se  constatou  a
existência  de  irregularidades  nos  documentos  apresentados.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

363. Processo: 1.14.000.002723/2017-59 Voto: 8844/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Narra  a noticiante  que empresas estariam se utilizando de um programa de
computador para invadir seus pensamentos. Promoção de arquivamento com fundamento de que
"trata-se  de  Representação  fantasiosa  e  inverossímil".  Apresentação  de  recurso  pela  parte.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Razão assiste ao membro do MPF. Fatos
narrados desconexos da realidade. Ausência de justa causa para prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

364. Processo: 1.14.000.002869/2017-02 Voto: 8862/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Encomendas que estavam no interior de
veículo pertencente aos Correios foram subtraídas no momento em que o carteiro se afastou do
veículo para realizar entregas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
imagens e testemunhas. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

365. Processo: 1.14.000.002873/2017-62 Voto: 8874/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo. Relato de que indivíduo armado teria subtraído diversas
encomendas que estavam no interior de veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos "
EBCT.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  elementos
suficientes para elucidação da autoria delitiva, bem como 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.

366. Processo: 1.14.000.003008/2017-33 Voto: 8873/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado para apurar suposta tentativa da prática do crime de
roubo  contra  carteiro  motorizado,  em  26/07/2017,  enquanto  transportava  encomendas  dos
Correios,  na  cidade  de  Salvador/BA (CP,  art.  157,  §  2º,  I  e  II,  c/c  art.  14,  II).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  elementos  suficientes  para  a
elucidação  da  autoria  delitiva,  bem  como  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  ser
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.

367. Processo: 1.14.000.003056/2017-21 Voto: 8842/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta violação do lacre de uma encomenda enviada pelos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas as devidas conferências,
não se constatou a subtração de bens. Inexistência de elementos 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  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

368. Processo: 1.14.000.003061/2017-34 Voto: 8872/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).
Agência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  localizada  no  município  de  Santo
Amaro/BA, foi invadida por dois indivíduos que subtraíram diversos objetos e arma de fogo do
vigilante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível
colher  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  Falta  de  imagens  e  vestígios.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

369. Processo: 1.14.000.003112/2017-28 Voto: 8877/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II). Indivíduos teriam subtraído
diversas encomendas que estavam no interior de veículo da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  "  EBCT.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de
elementos suficientes para elucidação da autoria delitiva, bem como 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.

370. Processo: 1.14.000.003146/2017-12 Voto: 8860/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado praticado em desfavor de agência da Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT localizada  no  município  de  Lauro  de  Freitas/BA.
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.

371. Processo: 1.14.000.003204/2017-16 Voto: 8875/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra
carteiro motorizado, em 24/01/2017, enquanto transportava encomendas dos Correios, na cidade
de Salvador/BA (CP, art. 157, § 2º, I e II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Inexistência  de  elementos  suficientes  para  a  elucidação  da  autoria  delitiva,  bem  como  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações ser reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18).
Homologação do arquivamento.

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

372. Processo: 1.14.000.003205/2017-52 Voto: 8880/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  roubo  (CP,  art.  157,  §  2º,  II).  Tentativa  de  subtração  de
encomendas transportadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que não havia encomendas no veículo.
Ausência  de  prejuízo  em  desfavor  dos  Correios.  Inexistência  de  elementos  suficientes  para
elucidação  da  autoria  delitiva,  bem  como  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.

373. Processo: 1.14.004.000648/2017-51 Voto: 8848/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Procedimento  instaurado  para  apurar  notícia  da  existência  de  condições
degradantes  a  que  seriam  submetidos  trabalhadores  da  fruticultura  na  região  de  Feira  de
Santana/BA.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A partir  do  exame do
relatório  de  fiscalização  e  dos  autos  de  infração,  não  se  constatou  quaisquer  das  situações
previstas no art. 149 do Código Penal. Inocorrência de restrição de liberdade dos trabalhadores,
endividamento ou submissão a trabalhos forçados ou jornada exaustiva.  Ausência de indícios
concretos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

374. Processo: 1.14.015.000106/2017-50 Voto: 8881/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  desenvolvimento  clandestino  de  atividades  de
telecomunicação (art. 183 da Lei nº 9.472/97) pelo investigado, que, por meio de transceptor de
radiação restrita (wifi)  e sem prévia autorização, entregava serviço de internet  a cerca de 15
clientes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta do auto de fiscalização que o
investigado prestava atividade de provedor mediante transceptores de radiação restrita a poucos
clientes. Suposta prática do crime do art. 183 da LGT. Superveniência da Resolução da ANATEL
nº 680, com vigor a partir de 28/08/2017, dispensando de autorização os pequenos provedores de
internet, desde que atendam a no máximo 5000 clientes e que o sinal trafegado na sua rede se dê
por  meios  de comunicação  confinados ou de radiação  restrita  (wifi).  Caso  dos  autos  que  se
subsume ao inovador  regulamento.  Supressão da ilicitude da  atividade de pequeno provedor
exercida sem prévia autorização. Atipicidade evidente. Homologação do arquivamento.

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

375. Processo: 1.14.015.000115/2017-41 Voto: 8908/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

376. Processo: 1.14.015.000123/2017-97 Voto: 8910/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

377. Processo: 1.14.015.000126/2017-21 Voto: 8869/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

378. Processo: 1.15.000.000639/2017-63 Voto: 8847/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Possível recebimento indevido de benefício do programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, constatou-se que não houve qualquer irregularidade no
recebimento  do  benefício,  sendo  cancelado  em dezembro  de  2014,  em virtude  da  idade  da
beneficiária. 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.

379. Processo: 1.15.000.001374/2017-11 Voto: 8839/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude contra a CEF decorrente da compensação de cheque clonado, no
valor de R$ 1.709,15. Ausência de materialidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O longo tempo transcorrido desde a ciência do delito e a clara falta de interesse da CEF e do
particular em prestar maiores esclarecimentos sobre os fatos, minaram as chances de êxito do
feito por ausência de indícios mínimos de materialidade. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

380. Processo: 1.15.000.001636/2017-47 Voto: 8811/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 3º, e 299 do CP. Ex-prefeito
teria apresentado ofício fraudulento perante a 9ª Vara Federal do Ceará, no dia 29/08/2003, com o
intuito de não pagar o valor de determinada execução fiscal. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Fato ocorrido há mais de 14 (quatorze) anos. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art.
109,  III).  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).
Homologação do arquivamento.

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

381. Processo: 1.15.000.002506/2017-21 Voto: 8852/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  encaminhada  por  meio  do  SAC/MPF,
relatando que pessoa desconhecida havia feito contato com a manifestante informando que em
nome de seu avô havia um valor disponível para saque, referente a suposto processo de revisão
de aposentadoria proposto em 1994, e que para que fosse viabilizado o respectivo saque seria
necessário que um responsável fizesse contato com o "MPF" por meio do telefone (61) 3181-
0199, sob pena de bloqueio e perdimento da quantia a receber. Suposta ocorrência do crime de
estelionato (art.  171 do CP).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O caso em
análise reflete mera cogitação de fraude, uma vez que, a teor do relatado, nenhuma vantagem
indevida teria sido solicitada pela pessoa desconhecida, embora tenha ela utilizado o nome do
MPF no intuito de obter um novo contato telefônico. Ausentes indícios de materialidade delitiva
relativos à suposta tentativa de fraude. 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.

382. Processo: 1.16.000.003125/2017-22 Voto: 8857/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV) ocorrido na agência
dos Correios em Ceilândia/DF, no dia 10/07/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Das imagens captadas por câmera de monitoramento, não foi possível identificar os possíveis
autores, haja vista que estavam com os rostos cobertos. Inexistência de elementos suficientes
para elucidação da autoria delitiva, bem como 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.

383. Processo: 1.20.001.000122/2017-02 Voto: 8863/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CACERES-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um particular, na qual relata a
ocorrência de operações indevidas relativas a créditos rurais realizadas em seu nome, ao que
solicita  a  intervenção  ministerial  para  a  apuração  e  estorno  dos  indébitos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa que versa sobre direito individual disponível.
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Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Homologação do arquivamento.

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

384. Processo: 1.20.002.000052/2016-93 Voto: 8854/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de estelionato (art. 171, §2º, do
CP) pelos investigados, que teriam vendido um trator pertencente à Comunidade Santa Paula, no
Projeto  de  Assentamento  Veraneio,  sem  a  anuência  dos  demais  assentados.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  INCRA noticiou  nos  autos  que  a  imputação  de
estelionato dirigida contra os investigados é inverídica porque os fatos narrados já teriam sido
objeto de apuração pela Polícia Federal. Aduziu também que o veículo em questão não era de
sua propriedade e que o suposto crime tem sido propalado sem fundamentos desde o ano de
2011. Narrativa que evidencia mero inconformismo entre as famílias residentes no assentamento
quanto ao uso e destinação de equipamentos adquiridos coletivamente. Questão afeta somente à
esfera cível, por versar sobre deveres obrigacionais estabelecidos entre assentados. Incidência
dos princípios da Fragmentariedade e Subsidiariedade. Crime não caracterizado. Ausência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

385. Processo: 1.20.005.000109/2017-13 Voto: 8808/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência.  Representante  de  empresa  privada  teria
descumprido requisição do Ministério Público do Trabalho, no sentido de apresentar determinados
documentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se
que a notificação requisitória foi efetivamente recebida pela irmã do destinatário. Inexistência de
ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atender a ordem. Conduta omissiva não
caracterizada. Interpretação do Enunciado nº 61 da 2ª CCR/MPF: "Para a configuração do crime
de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário
que não haja previsão de sanção de natureza civil,  processual  civil  e administrativa,  e que o
destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime". Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.22.009.000328/2016-07 Voto: 8859/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de perito judicial que, no exercício da função, por volta do ano de 2003,
teria recebido oferta de vantagem ilícita para falsear perícia laboral. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). O exame dos autos revela que os fatos narrados no documento inaugural
acerca de suposta tentativa de suborno remontam ao ano de 2003, sendo que quanto a eles não
há  testemunhas  ou  qualquer  outro  início  de  prova  capaz  de  sugerir  sua  consumação  ou
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exaurimento de modo a exigir  que seja  dada continuidade à persecução penal.  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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

387. Processo: 1.22.013.000241/2014-09 Voto: 8795/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de manifestação apresentada por representante de determinado
espólio,  comunicando  possível  fraude  em  financiamento  concedido  pela  Caixa  Econômica
Federal. Remessa dos autos pela 1ª CCR/MPF, por considerar que a conduta configura, em tese,
infração  penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de  que,  após
realização  de  auditoria  pela  CEF  no  contrato  em  questão,  não  foi  verificada  qualquer
irregularidade.  Em  relação  à  esfera  penal,  não  há  elementos  suficientes  para  justificar  o
prosseguimento  da  persecução.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

388. Processo: 1.23.000.000415/2016-07 Voto: 8781/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Relato  de  que  presidente  de  uma  associação  de  pescadores  estaria  cobrando
propina para providenciar  o recebimento de Seguro Defeso.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Alegações  genéricas.  Manifestação  que  não  trouxe  elementos  mínimos
necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.
Encaminhamento de notificações ao representante para obtenção de maiores informações sobre
os fatos, entretanto, não foram exitosas. 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.

389. Processo: 1.23.000.002086/2015-40 Voto: 8850/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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390. Processo: 1.23.000.002673/2017-09 Voto: 8799/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato autuada a partir  de expediente  do Banco  da Amazônia  para apurar  possível
prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Suposta aplicação, em finalidade diversa
da prevista  em contrato,  de recursos provenientes de financiamento concedido por  instituição
financeira.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatação  de  que  o
cliente/investigado efetivamente adquiriu os bens objeto do financiamento. Recursos aplicados na
finalidade prevista em contrato. Posterior alienação dos bens, sem aprovação do banco. Hipótese
de mero descumprimento contratual,  que deve ser  enfrentado na esfera cível.  Eventual  crime
contra o Sistema Financeiro Nacional não configurado. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Precedente da 2ª CCR: 1.23.000.002386/2017-91, 690ª Sessão de Revisão, de
25/09/2017, unânime. Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: 1.25.000.001743/2017-29 Voto: 8914/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  descrito  no  art.  149  do  CP,  envolvendo
fazenda localizada no município de Piên/PR. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Embora  devidamente  notificada,  a  suposta  vítima  não  compareceu  à  oitiva  designada.  Após
inspeção realizada na fazenda, não se constatou hipótese de redução a condição análoga à de
escravo.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

392. Processo: 1.25.000.003170/2016-97 Voto: 8843/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de propaganda eleitoral irregular em dia de
eleição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de
comunicação oriunda de Juízo Eleitoral de Londrina/PR, remetida à PRE/PR em razão do foro
especial por prerrogativa de função do investigado. Materialidade comprovada nos autos por fotos
e autos de apreensão de material publicitário irregular. Ausente, no entanto, mínimo indício de
autoria, participação ou ciência do investigado acerca das ilicitudes em apuração. Ausência de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

393. Processo: 1.25.000.003277/2017-16 - Eletrônico Voto: 8851/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada,  de  maneira  sigilosa,  ao  Ministério  Público  do
Trabalho. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Relato de que funcionário de
empresa privada estaria trabalhando sem registro em CTPS e recebendo o benefício seguro-
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desemprego  concomitantemente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
diligências, não se comprovou a materialidade delitiva. Ausência de suporte probatório mínimo.
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.

394. Processo: 1.25.016.000117/2017-46 - Eletrônico Voto: 8769/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apócrifa. Suposto recebimento indevido de benefício assistencial de
amparo  a  pessoa  portadora  de  deficiência,  uma  vez  que  a  beneficiária  estaria  exercendo,
cumulativamente, atividade remunerada, visto que consta em quadro societário de determinada
cooperativa  de  catadores  de  materiais  recicláveis.  Revisão  de  declínio  que  se  recebe  como
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). No momento, não há elementos que indiquem que a
investigada  tenha  empregado  qualquer  ardil  ou  fraude  para  obtenção  ou  manutenção  do
benefício. Possibilidade de uma pessoa receber o benefício de prestação continuada (LOAS) e ter
outra fonte de renda. Necessidade de comunicação dos fatos ao INSS. Caso, eventualmente, a
autarquia previdenciária apure indícios da prática de algum ilícito criminal,  o Ministério Público
Federal será comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento.

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

395. Processo: 1.26.001.000249/2015-38 Voto: 8782/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330).
Particular teria deixado de cumprir determinação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE
no  sentido  de  proceder  ao  bloqueio  de  crédito  devido  à  empresa  reclamada.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que  o  descumprimento  da  decisão
ocorreu  em virtude  de  dificuldade  financeira  por  parte  do  investigado.  Caso  em que não  se
vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Vedação de prisão
civil  por  dívida,  exceto  em  razão  de  inadimplemento  de  obrigação  alimentar.  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.

396. Processo: 1.26.004.000088/2017-14 Voto: 8867/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  com  base  em  manifestação  registrada  por  meio  da  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, para apurar a prática do delito previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90,
consistente no compartilhamento de imagens de pornografia infantil por meio de página de bate-
papo sediada no exterior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A noticiante
limitou-se  a  informar  o  endereço  da  página  do  bate-papo  por  meio  do  qual  as  imagens  de
pornografia envolvendo crianças e adolescentes estariam sendo compartilhadas, sem, contudo,
apresentar elementos outros que permitissem um aprofundamento investigativo, tais como a data
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da  suposta  prática  do  delito,  o  nome  do  possível  autor,  o  endereço  do  perfil  do  usuário
compartilhador  ou  das  postagens  com  conteúdo  ilícito,  as  fotos  e  os  vídeos  eventualmente
compartilhados,  etc.  Esgotamento das linhas investigativas plausíveis,  de modo que inexistem
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações ser 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.

397. Processo: 1.27.003.000282/2017-72 Voto: 8834/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  possível  crime de calúnia  por  parte de vereador que,
publicamente,  fez alusão à concessão de favores  a  terceiros em processos de regularização
fundiária, por parte de servidores Superintendência do Patrimônio da União no Piauí. CP, art. 138.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Discurso  de  vereador  realizado  na
circunscrição  do município  em que exerce  mandato  e  em razão  deste,  conforme decorre  do
poder-dever fiscalizatório do Poder Legislativo. Intenção de meramente criticar (animus criticandi).
Fato abrangido pela imunidade material (STF, Repercussão Geral no RE 600063, Min. Barroso,
DJe 14/05/2015). Além disso não houve, na ocasião, citação de nomes específicos, de modo que
não ficou evidenciado o intuito do edil de dirigir acusações contra os servidores signatários da
representação inaugural. Ausência do ânimo de caluniar. Atipicidade evidente. Homologação do
arquivamento.

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

398. Processo: 1.29.000.003027/2017-37 Voto: 8823/2017 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 falso testemunho nos autos de ação trabalhista (CP,
art.  342).  Contradições entre  os depoimentos das testemunhas arroladas pela  reclamada,  em
relação  à  demissão  da  reclamante.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  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.  Ademais,  os  depoimentos  em  nada
influenciaram na decisão da causa. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.29.000.003048/2017-52 Voto: 8858/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Procedimento  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  falso
testemunho (art.  342/CP) decorrente  da suposta apresentação de afirmações falsas em ação
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reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatado que o
depoimento da investigada não influenciou no deslinde do feito, bem como que não houve dolo
específico,  mas  mera  contradição  provavelmente  resultante  do  tempo  decorrido  desde  a
ocorrência dos fatos relatados, pode-se concluir que a conduta sob apuração é atípica, estando,
pois,  desprovida  de  justa  causa,  indispensável  para  a  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.

400. Processo: 1.29.000.003160/2017-93 Voto: 8905/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto esbulho possessório contra propriedade pública federal decorrente do
fato de um bar vizinho a uma agência do INSS estar utilizando indevidamente o banheiro desta.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com a manifestação da autoridade
policial,  a hipótese,  além de tratar de questão meramente cível,  reflete a simples intenção do
administrador da agência previdenciária em obter documento favorável ao ajuizamento de ação
possessória  no  âmbito  cível  pela  AGU,  não  evidenciando,  pois,  a  prática  de  um  crime
propriamente  dito.  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.

401. Processo: 1.29.000.003256/2017-51 - Eletrônico Voto: 8805/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Narra o noticiante suposta prática dos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro
e falsidade ideológica por parte de representante de empresa privada. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Comunicação demasiadamente genérica, não indicando qualquer ato
concreto que evidencie a efetiva prática dos delitos descritos, tendo por base essencialmente
suposições. Ausência de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

402. Processo: 1.29.000.003264/2017-06 Voto: 8855/2017 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  nos  autos  de  reclamação
trabalhista (CP, art. 342). Contradições entre os depoimentos das testemunhas da reclamante e
da reclamada. 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
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26/10/2015,  unânime.  Ademais,  os  depoimentos  não  influenciaram  na  decisão  da  causa.
Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.29.002.000064/2017-73 Voto: 8866/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto
no  art.  297  do  Código  Penal  por  parte  de  empresa  privada,  consistente  na  omissão  ou
irregularidade sobre anotações em CTPS de seus funcionários. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos que a empresa investigada encerrou suas atividades no
segundo  semestre  de  2016,  em  razão  do  descumprimento  de  exigências  de  adequação
formulados pela prefeitura local, o que impediu, pois, a aferição das irregularidades inicialmente
apontadas,  uma  vez  que  em  diligências  preliminares  não  foram  encontrados  funcionários
laborando  em  situação  irregular.  Ausência  de  indícios  concretos  de  materialidade  delitiva.
Esgotamento das vias investigativas idôneas. Homologação do arquivamento.

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

404. Processo: 1.30.005.000327/2017-01 Voto: 8865/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289). Relato de que particulares teriam adquirido
instrumentos e impressoras para a  confecção de moeda falsa.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Após diligências realizadas pela Polícia Federal, não se constatou qualquer
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.

405. Processo: 1.33.000.002053/2007-43 Voto: 8796/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Inquérito Civil. Relato de que antropólogo estaria tentando desqualificar os profissionais filiados à
Associação Brasileira de Antropologia " ABA, bem como adotando conduta discriminatória em
desfavor de indígenas e quilombolas.  Apreciação dos fatos pela 6ª CCR/MPF e remessa dos
autos a esta Câmara, para fins revisionais na esfera criminal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV).  Constatação de que, embora o investigado tenha entendimento totalmente
dissonante da realidade apurada em outros laudos antropológicos, não há elementos mínimos
que indiquem a prática de qualquer conduta 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.

406. Processo: 1.33.009.000093/2017-42 - Eletrônico Voto: 8832/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que vídeo  com conteúdo  pornográfico,  divulgado  em sítio  eletrônico  de  compartilhamento  de
vídeos, estaria sendo assistido por menores de idade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Constatação  de  que  o  vídeo  não  traz  conteúdo  definido  como  crime.  Ausência  de
materialidade delitiva. 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.

407. Processo: 1.34.015.000451/2017-09 Voto: 8818/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Possível recebimento
indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise dos autos, verifica-se que os valores indevidamente
pagos  à  beneficiária  falecida  constavam  em conta-corrente,  sem movimentações  ou  saques.
Inexistência  de  percepção  de  vantagem  ilícita  por  terceiros  em  prejuízo  da  autarquia
previdenciária. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

408. Processo: 1.34.021.000120/2017-81 Voto: 8856/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Procedimento  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  falso
testemunho (art. 342/CP) decorrente da apresentação de afirmações falsas em ação reclamatória
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatado que o depoimento
do investigado não influenciou no deslinde do feito, bem como que não houve dolo específico,
pode-se concluir que a conduta sob apuração é atípica, estando, pois, desprovida de justa causa,
indispensável para a 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.

409. Processo: 1.34.021.000128/2017-48 Voto: 8878/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado para apurar tentativa de furto a agência dos Correios,
em 25/12/2016, na cidade de Jundiaí/SP (CP, art. 155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Inexistência de elementos suficientes para a elucidação da autoria delitiva, bem
como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações ser reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.34.021.000136/2017-94 Voto: 8871/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra
carteiro motorizado, em 24/03/2017, enquanto transportava encomendas dos Correios, na cidade
de Várzea Paulista/SP (CP, art. 157, § 2º, II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Inexistência  de  elementos  suficientes  para  elucidação  da  autoria  delitiva,  bem como de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações ser 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.

411. Processo: 1.34.024.000171/2017-83 Voto: 8853/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho nos autos de ação para concessão
de aposentadoria (CP, art. 342). Contradições entre os depoimentos das testemunhas arroladas e
da autora da ação. 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.

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

412. Processo: 1.35.000.000621/2017-79 Voto: 8837/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Suposto recebimento
de parcelas de seguro-desemprego durante vínculo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências. Inexistência de conjunto probatório seguro
a apontar a materialidade do crime ora investigado. 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.

413. Processo: 1.35.000.001650/2017-58 Voto: 8883/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação anônima. Suposta omissão de informações
em DIRPF com fins à sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Narra o noticiante que o investigado omitiu informações na declaração de imposto de
renda com fins à obtenção de abatimentos indevidos da base de cálculo, além de estar instigando
funcionários  da  empresa  que  gerencia  a  adotar  o  mesmo  procedimento  ilícito.  Notícia
desacompanhada  de  mínimos  elementos  instrutórios.  Diligências  envidadas  junto  à  Receita
Federal.  Ausência  de crédito  tributário  definitivamente constituído em desfavor  do contribuinte
investigado. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  da  Suprema  Corte.
Precedentes do STJ: RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC
114.051/SP, Jorge Mussi,  Quinta  Turma,  DJe 25/04/2011. Ausência  de elementos mínimos da
materialidade de outros crimes que justifique o prosseguimento da investigação. Homologação do
arquivamento.

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

414. Processo: 1.36.002.000057/2016-56 Voto: 8912/2017 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada por particular. Suposta prática de sonegação fiscal por
parte  do  prefeito  de  Sucupira/TO.  Possíveis  irregularidades  nos  recolhimentos  a  título  de
contribuição  previdenciária,  consistentes  na  redução  da  base  de  cálculo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Delegacia da Receita Federal em Palmas/TO informou
que: a) os indícios de irregularidades tributárias são de pouca relevância em relação àqueles
usualmente trabalhados pela Seção de Fiscalização da Delegacia; e b) o referido município será
selecionado para um projeto de autorregularização. Caso seja verificada a ocorrência de qualquer
crime, será encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF. Falta de justa causa, no
momento, 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

415. Processo: DPF/MS-0060/2016-INQ Voto: 7783/2017 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão de suposta fraude na obtenção de financiamento para aquisição de veículo.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  A teor de recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, a
fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor " CDC
para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária caracteriza, em tese, o delito de
estelionato (CP,  art.  171),  cabendo a persecução ao Ministério Público Estadual.  Carência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00, Sessão 683,
31/07/2017, unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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416. Processo: 1.14.007.000259/2017-04 Voto: 8827/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de racismo (art. 20, §2º, Lei 7.716/89) praticado
contra nordestinos, por meio de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebimento da promoção de  arquivamento como declínio  de  atribuições  (Enunciado nº  32).
Notícia-crime apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão informando que perfil de
rede  social  postou  comentários  preconceituosos  contra  nordestinos.  Não  verificação  de
internacionalidade da conduta. A utilização da internet como instrumento para prática de crime não
é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª
CCR.  Ausência  de  elementos  de  informações capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.15.000.003197/2016-26, 671ª Sessão, de 13/02/2017, unânime. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

417. Processo: 1.23.000.002159/2017-65 Voto: 8824/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  organização  do  trabalho  (CP,  art.  199).
Suplente de diretoria executiva de determinado sindicato teria sido demitido enquanto gozava de
estabilidade  decorrente  de  cargo  em  direção  como  representante  sindical.  Promoção  de
arquivamento  que  se  recebe como 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  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.

418. Processo: 1.29.008.000405/2017-51 Voto: 8765/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Contrato de concessão de crédito celebrado entre particular e a Caixa Econômica
Federal  previa  a destinação de R$ 24.000,00 em favor de determinada pessoa jurídica,  para
aplicação  exclusiva  na  compra  de  materiais  de  construção,  através  da  utilização  do  cartão
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CONSTRUCARD. Entretanto, tais materiais não teriam sido entregues pela empresa. 1) Possível
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Constatação de que a pessoa física que celebrou o contrato agiu conforme as
previsões contratuais do financiamento, na medida em que empregou os recursos para aquisição
de materiais de construção junto à empresa madeireira, a qual, segundo consta dos autos, não
teria  efetivado  a  correlata  entrega  dos produtos.  Suposta fraude por  parte  do contratante  do
financiamento não evidenciada. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de estelionato
(CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Indicação de que
o contratante do financiamento teria sido vítima de uma possível fraude perpetrada pela empresa
privada contratada, uma vez que esta não entregou os materiais de construção ao mutuário, tendo
recebido a quantia de R$ 24.000,00. Eventual crime ocorrido entre particulares. Inexistência de
lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

419. Processo: 1.30.010.000375/2017-12 Voto: 8797/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais.
Investigado foi surpreendido na posse de mercadorias estrangeiras com indícios de contrafação e
desprovidas de documentação comprobatória  de sua regular internação no país.  1) Crime de
descaminho (CP,  art.  334).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Mercadorias
avaliadas em R$ 3.210,00. Não consta informação acerca de reiteração da prática delitiva pelo
investigado. Incidência do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  2)
Crime contra as marcas (Lei nº 9.729/96, art. 190). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2ª CCR).  Inexistência de lesão a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas
autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

420. Processo: JF-TAB/AM-0000411-
82.2017.4.01.3201-PIMP-PI

Voto: 8492/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE TABATINGA/AM

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

Ementa: PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
CRIANÇAS VISLUMBRADO NO CURSO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE (ECA,
ART. 239; CP, ART. 149-A). PROMOTOR DE JUSTIÇA REMETEU OS AUTOS AO MPF POR TER
VERIFICADO  INDÍCIOS  DO  DELITO  DE  COMPETÊNCIA  FEDERAL.  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA  SUSCITOU  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO  NO  QUE  CONCERNE  À  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE. INQUÉRITO POLICIAL JÁ INSTAURADO PARA APURAR
EVENTUAL INFRAÇÃO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. ARQUIVAMENTO COM
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BASE NO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. EVENTUAL CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO NÃO
ABARCA MATÉRIA CRIMINAL.  1.  O presente  procedimento,  cujo  objeto  trata-se  de  possível
tráfico  internacional  de  crianças  e  adolescente,  foi  instruído  a  partir  de  cópias  de  Ação
Declaratória de Paternidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas na Justiça
Estadual, que pleiteava em favor de cidadão haitiano a declaração de sua paternidade em relação
a duas adolescentes.  2.  No  curso  da instrução  daquela  ação  declaratória  surgiram fundadas
dúvidas  quanto  à  alegada paternidade,  em razão  das  certidões  de nascimento  apresentadas
conterem indícios de irregularidades. Após a realização de exame de DNA, determinado de ofício
pelo  juízo  estadual,  restou  comprovado  que  o  requerente  não  era,  de  fato,  o  genitor  das
adolescentes. Contudo, em 15/09/2014, o requerente e suposto pai fugiu com as meninas, antes
mesmo do resultado oficial do DNA, estando todos atualmente em local incerto e não sabido. O
sumiço  dos  três  ocorreu  na  fronteira  com a  Colômbia,  inclusive  tendo  sido  feito  registro  da
ocorrência na polícia colombiana. 3. O Promotor de Justiça, considerando esse novo fato e por
haver fundadas suspeitas de autoria e materialidade do delito de tráfico internacional de crianças
e adolescentes,  remeteu os autos à Justiça Federal,  com sugestão de posterior  intimação do
Ministério Público Federal. 4. O Procurador da República oficiante suscitou conflito negativo de
atribuições no tocante à ação declaratória de paternidade, por entender que não se estabelece
nenhuma das hipóteses previstas no art. 109, IV, da Constituição Federal. 5. O próprio Procurador
oficiante, considerando os indícios do delito federal apurados na ação declaratória, requisitou a
instauração de inquérito policial para apurar a possível prática do crime de tráfico internacional de
crianças  e  adolescentes,  cuja  investigação  já  está  em  curso  na  Polícia  Federal  (NF
1.13.001.000050/2017-20; IPL 0034/2017-4 DPF/TBA/AM). 6. Ao que se verifica da manifestação
do Promotor de Justiça, somente a análise da questão pertinente ao possível crime de tráfico
internacional de crianças foi remetida para a Justiça Federal, sendo os presentes autos formados
pelas  cópias  do  processo  de  declaração  de  paternidade.  Não  houve  remessa  da  questão
referente à paternidade, que inclusive já parece estar resolvida, visto que o exame de DNA provou
que o requerente naquela ação não era o genitor das meninas. 7. A questão relativa ao mérito da
referida ação declaratória de paternidade não foi objeto de declínio de atribuição pelo Promotor de
Justiça, tendo em vista que no decorrer da instrução processual daquela demanda é que restou
vislumbrado o possível cometimento de crime de tráfico internacional de pessoas, o que ensejou a
remessa dos autos à Justiça Federal para investigação pertinente. 8. Arquivamento de ofício com
aplicação  do  princípio  do  non  bis  in  idem,  visto  que  já  está  em curso  Inquérito  Policial  que
investiga o possível cometimento do delito de tráfico internacional de crianças. 9. Eventual conflito
de atribuição entre MPF e MPE, como suscitado pelo Procurador oficiante, não abarca a matéria
criminal, não restando atribuição deste Colegiado para a referida análise, uma vez que tanto o
Promotor de Justiça quanto o Procurador da República concordaram com a competência federal
no possível  delito de tráfico internacional de crianças e adolescentes.  Não há elementos que
indiquem que o mérito da ação declaratória de paternidade foi igualmente declinado ao MPF. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo arquivamento de
ofício  com  aplicação  do  princípio  do  non  bis  in  idem,  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.

421. Processo: JF/MG-0035783-41.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 8529/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de roubo majorado por emprego de arma e
concurso de pessoas (CP, art. 157 § 2º, I e II). Relato de que os investigados, em 16/04/2013,
fazendo uso de arma de fogo, adentraram em agência dos Correios e subtraíram R$ 1.683,14,
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-
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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.

422. Processo: JF/PR/CUR-5007677-
08.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 8613/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do Código Penal, diante da
tipificação do crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida
diferenciação  entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se
manteriam sob atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras
da  identidade  ou  qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e
competência não especializadas " estaduais ou federais, conforme a titularidade da instituição
financeira prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos
falsificados para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato,
previsto no art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento de instituição financeira privada,
portanto,  seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual.  9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal.

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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

423. Processo: JF/PR/CUR-5008825-
49.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8619/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do Código Penal, diante da
tipificação do crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida
diferenciação  entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se
manteriam sob atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras
da  identidade  ou  qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e
competência não especializadas " estaduais ou federais, conforme a titularidade da instituição
financeira prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos
falsificados para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato,
previsto no art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento de instituição financeira privada,
portanto,  seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual.  9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.
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424. Processo: JF/PR/CUR-5015339-
18.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8670/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. O Procurador da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do Código Penal, diante da
tipificação do crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida
diferenciação  entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se
manteriam sob atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras
da  identidade  ou  qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e
competência não especializadas " estaduais ou federais, conforme a titularidade da instituição
financeira prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos
falsificados para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato,
previsto no art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento de instituição financeira privada,
portanto,  seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual. 9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal

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

425. Processo: JF/PR/CUR-5048708-
37.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8522/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do CP, diante da tipificação do
crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida diferenciação
entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob
atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras da identidade ou
qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não
especializadas  "  estaduais  ou  federais,  conforme  a  titularidade  da  instituição  financeira
prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos falsificados
para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no
art.  171 do Código Penal,  praticado em detrimento de instituição financeira privada, portanto,
seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual. 9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal.

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

426. Processo: JF/PR/CUR-5050796-
48.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8520/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do CP, diante da tipificação do
crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida diferenciação
entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob
atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras da identidade ou
qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não
especializadas  "  estaduais  ou  federais,  conforme  a  titularidade  da  instituição  financeira
prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos falsificados
para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no
art.  171 do Código Penal,  praticado em detrimento de instituição financeira privada, portanto,
seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual. 9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal.

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

427. Processo: JF/PR/CUR-5062840-
02.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8667/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
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CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. O Procurador da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do Código Penal, diante da
tipificação do crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida
diferenciação  entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se
manteriam sob atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras
da  identidade  ou  qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e
competência não especializadas " estaduais ou federais, conforme a titularidade da instituição
financeira prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos
falsificados para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato,
previsto no art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento de instituição financeira privada,
portanto,  seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual. 9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal

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

428. Processo: JF/PR/CUR-5082708-
34.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8909/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da
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utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a
instituição financeira privada. 2. O Procurador da República oficiante, entendendo que a conduta
narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato,  previsto no artigo 171 do Código Penal.  Discordância do Juízo Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O
cerne da questão jurídica no presente caso é estabelecer se qualquer financiamento bancário se
enquadraria para a criminalização prevista no art. 19 da Lei nº 7.492/86, que define os crimes
contra o Sistema Financeiro  Nacional.  A resposta que me parece correta  é não. 4.  Deve ser
considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei
Federal  nº  7.492/86,  a concessão de crédito facilitada por política estatal,  amparada esta por
determinado propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje  praticar  agricultura  (financiamento  agrícola),  adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),
reformar sua casa ("Construcard"),  fazer um curso superior  ("FIES"),  casos em que o Estado
Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas
atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente  facilitadas.  5.  Nos  casos  de  fraude  para  a
aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não
quanto à destinação dos recursos (os quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição
dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à
destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 6. Isso indica que o
principal  objeto  da  proteção  jurídico-penal  financeira  (qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos
recursos) não tem sido lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a
aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o  patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem
qualquer prejuízo à política estatal ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº
7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação residual do art. 171 do Código Penal, diante da
tipificação do crime de estelionato. 7. Neste contexto, entendo necessária que seja estabelecida
diferenciação  entre  as  fraudes  financeiras  quanto  à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se
manteriam sob atribuição e competência federais especializadas) e as meramente falsificadoras
da  identidade  ou  qualificação  do  tomador  (que  deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e
competência não especializadas - estaduais ou federais, conforme a titularidade da instituição
financeira prejudicada). 8. No caso dos autos, em que se verificou a utilização de documentos
falsificados para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato,
previsto no art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento de instituição financeira privada,
portanto,  seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual. 9. Com essas considerações,
voto  pelo  conhecimento  da  remessa  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público do Estado para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do
Código Penal

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

429. 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. 

430. Processo: JF/CE-0011692-13.2013.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 8508/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, I, do
CP. Apreensão pelos Correios de Fortaleza/CE, de duas encomendas contendo medicamentos
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supostamente contrabandeados e sem registro na ANVISA, tendo como destinatários endereços
em Porto Alegre/RS e Baruei/SP. Promoção de arquivamento fundada na ausência de autoria.
Discordância  do Juiz.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c  art.  62,  IV da LC 75/93.  Conforme a
Orientação  nº  26/2016  da  2ª  CCR,  de  04/04/2016,  "A  antiguidade  do  fato  investigado,  o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". No caso, esgotadas
as  diligências  para  identificação  dos  possíveis  autores  do  crime.  Segundo  as  investigações
realizadas  a  cargo  da  Polícia  Federal,  não  foi  possível  localizar  o  remetente  por  não  existir
endereço fornecido nas encomendas e não ter encontrado nome parecido em banco de dados
disponiveis.  O destinatário de Barueri/SP não foi  localizado por mudança de endereço, sendo
desconhecido seu paradeiro. A destinatária de Porto Alegre/RS, inquirida, trata-se de uma escrivã
de Policia, desconhecendo os fatos, por não ter procedido a qualquer compra via internet, sequer
fazer uso de medicamentos ou ter fornecido seu endereço para terceiros, não havendo indícios
para atribuição de sua autoria. Ademais, trata-se de quantidade que não indica comercialização,
além do fato ter ocorrido em 2013, portanto há mais de quatro anos, dificultando assim o trabalho
de investigação. Manutenção do arquivamento sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP .

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

431. Processo: JF-DF-0026583-46.2017.4.01.3400-
INQ

Voto: 8416/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA E ROUBO. CP, ART. 289, § 2º, C/C ART. 14 E
ART. 157, § 1º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C
LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possíveis crimes de moeda falsa e roubo, previstos nos arts. 289 e 157, ambos do Código Penal.
2.  O investigado,  ao  abastecer  o  seu  veículo,  tentou  restituir  uma cédula  falsa  de  R$ 50,00
(cinquenta  reais)  em  circulação,  após  supostamente  tê-la  recebido  no  mesmo  posto  de
combustíveis em que se deu a conduta e que, diante do não recebimento da cédula falsa pelo
frentista, o investigado exibiu arma de fogo de modo a exercer grave ameaça, com o objetivo de
assegurar a detenção do combustível e se evadir do local. 3. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito em relação ao crime de moeda falsa,  entendendo que se
aplicaria ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista o baixo valor da cédula falsa e, em
razão disso, promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao crime de
roubo, por entender que não se estabelece nenhuma das hipóteses previstas no art. 109, IV, da
Constituição  Federal.  4.  Discordância  do  Magistrado.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR.  5.
Considerando a peculiaridade do caso em análise, não é possível a aplicação do princípio da
insignificância. O grau de reprovabilidade do comportamento do agente é alto, uma vez que ele
tinha pleno conhecimento da falsidade da cédula e tentou dolosamente introduzi-la à circulação e,
como não obteve êxito na referida empreitada criminosa, ameaçou o frentista com arma de fogo
para evadir-se do local visto que já havia abastecido sua moto com combustível. 6. E evidente a
conexão delituosa e nesse caso, afasta-se a regra do art. 78, II, do Código Penal, cabendo a
Justiça Federal o processo e julgamento dos crimes em questão. 7. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

432. Processo: JF-DF-0027431-33.2017.4.01.3400-
RPCR

Voto: 8561/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. DESCAMINHO (CP, ART. 334). ARQUIVAMENTO COM BASE NA
APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA (PENA DE PERDIMENTO). DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO (CPP,  ART.  28 C/C A LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Representação Fiscal para Fins Penais noticiando a
ocorrência do crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Apreensão de
mercadorias  de  origem  estrangeira  durante  processo  de  regularização  de  entrada,  sem
documentação comprobatória de regular importação, iludindo o pagamento de tributos federais, o
que gerou a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 105.187,14. 3. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu o arquivamento  por  considerar  que  o crime de  descaminho se
enquadra como delito tributário e, como houve a pena de perdimento de bens, entendeu que não
haveria justa causa para a propositura da ação penal devido ao esvaziamento da materialidade do
delito. 4. Discordância do Magistrado, sob o fundamento de que "Por se tratar de crime formal,
não  é  necessário  o  lançamento  definitivo  do  tributo  para  sua  configuração  [...]  Embora  haja
informação do perdimento dos bens, na esfera administrativa, tal fato não tem aptidão para gerar
a extinção da punibilidade do investigado no âmbito penal." 5. O bem jurídico tutelado no crime de
descaminho é a proteção ao erário,  diretamente atingido pela evasão de renda resultante de
operações  clandestinas  ou  fraudulentas.  Além  disso,  não  se  pode  negar  que  a  norma  visa
proteger  também  a  moralidade  pública  com  a  repressão  de  importação  e  exportação  de
mercadoria proibida, que pode, inclusive, produzir lesão à saúde pública, à higiene etc. e não
deixa de proteger igualmente a indústria e a economia como um todo, com o fortalecimento de
barreiras  alfandegárias.  6.  A esfera  administrativa  e  penal  são  absolutamente  independentes,
tendo em vista que o crime de descaminho não se confunde com os demais crimes contra a
ordem tributária. Portanto, a norma procedimental administrativa não tem o condão de desfigurar
o tipo legal inserto no Código Penal,  nem de condicionar a persecução criminal.  7.  Conforme
informação contida no Auto de Infração e Apreensão, houve a interposição fraudulenta de pessoa
jurídica para realização de importação em questão pela empresa investigada. Tal situação poderá
caracterizar  sonegação fiscal  se  ausentes  as  condições  legais  pertinentes  à  devida  conduta,
devendo a investigação ser aprofundada nesse sentido. 8. Não homologação do arquivamento e
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.

433. Processo: JF/PE/CBS-0810070-
03.2017.4.05.8300-INQ - Eletrônico 

Voto: 8445/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Notícia
do recebimento indevido de benefício do Programa Bolsa Família por pessoas que supostamente
não se enquadram nos requisitos exigidos. O MPF requereu o arquivamento do feito por entender
que  não  restou  evidenciado  o  dolo  por  parte  dos  investigados,  bem  como,  ausência  de
materialidade delitiva.  Discordância do magistrado sob o argumento de que houve saques de
valores oriundos do programa tendo como titular pessoa com renda acima do mínimo permitido.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Investigação iniciada a partir de IPL que
investigou a percepção fraudulenta do benefício do programa bolsa família por parte de servidores
do município de Ipojuca/PE, dentre os quais se encontrava o investigado. Diligências. Apesar do
investigado ser  o  titular  do cartão para  realização  de saques,  sua  esposa teria  sido  a  única
responsável  pelas informações lançadas no formulário  de cadastramento,  fato esse,  ocorrido,
segundo os autos, nos anos de 2003/2004. Informações do INSS de que as passados mais de
cinco  anos,  referidos  documentos  foram  incinerados.  Impossibilidade  de  comprovação  cabal
acerca das responsabilidades. Ademais, outros servidores que possuíam rendimentos no mesmo
patamar do investigado percebiam o referido benefício, circunstância que deixa claro a fragilidade
sistêmica da gestão de concessão do PBF no âmbito daquele município. Decurso do tempo e
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ausência de elementos que comprovem a intenção dos investigados em obter vantagem indevida.
Falta de justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

434. Processo: JF/PR/CAS-SEM_SIGLA-5006435-
91.2017.4.04.7005 - Eletrônico 

Voto: 8598/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  HABITUALIDADE  NA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
de  dois  investigados  no  ano  de  2017.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância, haja vista os valores dos tributos
sonegados (R$ 3.521,47 e R$ 7.748,46) estariam abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do
Ministério da Fazenda,  que é de R$ 20.000,00.  3.  Discordância do Magistrado, em razão da
habitualidade na prática da conduta delituosa (Onze (11) autos de infração com apreensão de
mercadorias em relação a um dos investigados. Ocorrências entre 2012 e 2016. Seis (6) autos de
infração com apreensão de mercadorias em relação a outra investigada. Ocorrências entre 2013 e
2016). 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à
habitualidade  na  conduta  por  parte  dos  investigados,  fato  que  não  se  revela  penalmente
irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

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

435. Processo: JFRS/SLI-5002461-
68.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 8605/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

436. Processo: JF-SS-0000863-50.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 8384/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto (CP, art. 155, § 4º, incisos I e II c/c art. 14, II). Notícia de que
pelo  menos  sete  indivíduos,  não  identificados,  arrombaram  a  Agência  dos  Correios,  que  se
encontrava fechada, e tentaram remover o cofre, fazendo uso de um cabo de aço preso a uma
caminhonete.  Porém,  não  obtiveram  êxito,  desistindo  da  ação  criminosa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Conduta ilícita que afeta diretamente o interesse e o
serviço público federal. O laudo de perícia criminal não apontou qualquer informação relevante
acerca da identidade dos assaltantes. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela
inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos
formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.
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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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

437. Processo: PRM-JND-3422.2015.000183-9-INQ Voto: 8634/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de roubo (art. 157 c/c art. 14 do CP). Carteiro motorizado foi abordado
por um indivíduo não identificado, o qual não logrou sucesso na infração, pelo fato de a vítima ter
evadido-se do local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. A
vítima,  em depoimento  pessoal,  afirmou  não  ter  condições  de  recordar  as  características  do
indivíduo que lhe abordou. Um transeunte, que não se identificou, anotou a placa do veículo que o
indivíduo entrou após tentar realizar a infração. Não foi possível encontrar o(s) responsável(eis)
pelo crime com os elementos até então colhidos e nem vislumbrar diligências aptas a alterar este
panorama.  Materialidade do crime comprovada.  Ausência  de elementos suficientes de autoria
delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

438. Processo: PRM-JND-3422.2017.000059-2-INQ Voto: 8632/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Eventual tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14 do CP).
Carteiro motorizado foi abordado por quatro indivíduos, não identificados, em motocicletas, que
anunciaram  o  roubo,  mediante  grave  ameaça.  A  vítima  esclareceu  que  estaria  carregando
somente cartas, ou seja, nada de valor,  motivo pelo qual os indivíduos não lograram êxito na
infração e saíram do local.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Diligências.  A
vítima,  em depoimento pessoal,  afirmou não ter  condições de recordar  as características dos
indivíduos que lhe abordaram. Não foi possível  encontrar os responsáveis pelo crime com os
elementos  até  então  colhidos  e  nem  vislumbrar  diligências  aptas  a  alterar  este  panorama.
Materialidade  do  crime  comprovada.  Ausência  de  elementos  suficientes  de  autoria  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

439. Processo: 1.34.006.000509/2017-15 Voto: 8692/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. SUPOSTOS CRIMES
DE EVASÃO DE DIVISAS, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL OU LAVAGEM DE
DINHEIRO.  CONHECIMENTO  E  PROVIMENTO  DO  CONFLITO  PARA  RECONHECER  A
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.Trata-se de
conflito negativo de atribuições, suscitado por Membro do MPF oficiante na PR/SP em face de
Membro atuante na PRM-Guarulhos, para definição de qual autoridade deveria atuar no presente
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feito para apuração da possível prática de evasão de divisa, crime contra o sistema financeiro
nacional (Lei 7.492/86, arts. 22), e possível crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), tendo em
vista  a  apreensão  de  €  237.050,00  (duzentos  e  trinta  e  sete  mil  e  cinquenta  euros),  não
declarados,  por  cidadão  boliviano  que  desembarcou  no  Aeroporto  de  Guarulhos/SP  de  voo
procedente de Madri,  Espanha. 2. O Procurador da República atuante na PRM-Guarulhos/SP,
declinou da atribuição a um dos ofícios criminais especializados da Procuradoria da República em
São Paulo, com atribuição perante as varas especializadas da capital, com base no Provimento n.
238 do TRF da 3ª Região que fixou a competência exclusiva das varas especializadas, tendo em
vista vislumbrar a prática de evasão de divisas, que configura crime contra o sistema financeiro
nacional e possível lavagem de capitais. 3. Por sua vez, a Procuradora da República atuante na
PR/SP suscitou conflito negativo de atribuições argumentando que o ingresso irregular de divisas
no território nacional não configura qualquer ilícito contra o Sistema Financeiro Nacional, nas três
formas delitivas de evasão de divisas, ou seja, "operação de câmbio não autorizada", "promover, a
qualquer  título,  sem autorização  legal  a  saída  de moeda ou  divisa  para  o  exterior"  ou "nele
mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente", a teor do caput do art. 22 e
seu parágrafo único da Lei n. 7.492/86. 4. O investigado apresentou no desembarque declaração
falsa de porte de valores. Embora se verifique a ocorrência de eventual crime de falso e/ou contra
a ordem tributária, a entrada irregular de divisas no território nacional não configura evasão de
divisas. 5. Ao suspeitar a autoridade do cometimento de fraudes fiscais ou cambiais ou mesmo da
legalidade da propriedade do valor  transportado,  pode, discriminando o numerário,  apurar,  de
forma mais rigorosa, a sua origem, o que ainda está sob investigação. 6. Não se verifica, com
base nos elementos apresentados, nenhuma transgressão ao art. 22, parágrafo único, da Lei n.
7.492/86. O simples fato de o investigado trazer consigo moeda estrangeira quando adentrou no
território nacional é insuficiente para caracterizar a figura penal típica descrita no referido preceito
legal. Com efeito, não se vê, no contexto fático delineado, nenhum dos elementos configuradores
do tipo penal em questão (REsp 189.144/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 17/02/2005, DJ 21/03/2005, p. 302). 7. Voto pelo conhecimento e provimento
do conflito para reconhecer a atribuição do suscitado, atuante na PRM-Guarulhos/SP, para dar
continuidade à persecução penal.

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

440. Processo: 1.16.000.001234/2017-13 Voto: 8380/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

441. Processo: DPF/AM-00080/2015-INQ Voto: 8696/2017 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE  AGUIAR  ANDRADE
NEITZKE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, II  E IV).
MPF: ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REVISÃO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  FATOS  QUE  PODEM  SER  TIPIFICADOS  COMO  DANO  QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposta prática do crime de dano praticado contra família indígena, residente na
Comunidade Porto Alegre, nas imediações do Projeto Mamirauá, em Tefé/AM. 2. A Procuradora da
República  oficiante,  tipificando  a  conduta  no  art.  163  do  CP  (dano  simples),  promoveu  o
arquivamento do feito ao fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. 3. Ocorre
que a família ofendida trata-se de indígenas, e os infratores indicados na manifestação, tendo
como  único  objetivo  expulsá-los  da  área  indígena  para  explorar  os  produtos  naturais  nela
existentes, incendiaram sua casa, roupas, utensílios domésticos e outros, além de terem destruído
seu  barco  "flutuante",  onde  residiam,  deixando  todos  em  situação  de  plena  calamidade.  4.
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Documento encaminhado à Polícia Federal por representantes da FUNAI informam a veracidade
e gravidade dos fatos noticiados,  ocorridos em área indígena e contra indígenas,  requerendo
providências. 5. As provas produzidas no decorrer da investigação indicam a ocorrência de fatos
que podem ser tipificados como dano qualificado, mediante o emprego de substância inflamável,
por motivo egoístico e com prejuízo considerável para a vítima, previsto no artigo 163, parágrafo
único,  II  e IV do CP,  com pena máxima cominada de 03 (três)  anos de detenção.  8.  Nesse
contexto, é forçoso reconhecer não operada ainda a prescrição, que se perfaz em 08 (oito) anos a
partir da ocorrência dos fatos em 02/09/2013, nos termos do art. 109, IV do CP. 9. Possibilidade
da realização de mais diligências para esclarecimento dos fatos em toda sua extensão,  sem
prejuízo de outros crimes que possam ter ocorrido. 10. Arquivamento prematuro. 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

442. Processo: DPF/DF-1024/2017-INQ Voto: 8514/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei  nº  7.492/86,  em decorrência  de possível  uso de documentos falsos para obtenção de
financiamento  de  um veículo  e  de  uma  motocicleta  perante  instituições  financeiras  privadas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A teor de recente entendimento firmado pela
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017), a fraude em contrato bancário
na modalidade de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo
com gravame de alienação fiduciária  configura,  em tese,  crime de estelionato  (CP,  art.  171),
cabendo  a  persecução  penal  ao  Ministério  Público  Estadual.  Inocorrência  de  operação  de
financiamento. Ausência de vinculação à finalidade específica, o que afasta a caracterização de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do
declínio 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

443. Processo: DPF/DVS/MG-00169/2017-INQ Voto: 8528/2017 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA
CRISTINA TAVARES TORRES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º
e §  4º,  I  e IV,  c/c  art.  14,  II  e  art.  251 § 2º,  todos do Código Penal.  Relato  de que,  no dia
21/02/2017, indivíduos não identificados, fortemente armados, arrombaram agência dos Correios
e tentaram subtrair o cofre. Houve falha do explosivo, impedindo a consumação do delito. No dia
seguinte, os mesmos indivíduos arrombaram a agência, explodiram o cofre e subtraíram a quantia
de R$ 4.502,57, 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,

172/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

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.

444. Processo: DPF/MOC-00190/2016-INQ Voto: 8791/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar ocorrência do delito de furto qualificado, previsto no artigo
155,  §  4º,  I  e  IV,  do CP.  Relato  de que,  em 03/03/2016,  vários indivíduos não identificados,
fortemente armados, arrombaram a Agência dos Correios em Berizal/MG. O prejuízo total, após
abatimento  de  valores  recuperados,  foi  de  R$  127.553,78,  montante  que  foi  integralmente
ressarcido pelo Banco do Brasil, em decorrência de contrato de Banco Postal firmado entre este e
os Correios. 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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

445. Processo: DPF/SAL/PE-00201/2016-INQ Voto: 8515/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de furto (CP, art.  155, § 4º, I) praticado contra agência dos Correios.
Relato  de  que  indivíduos  não  identificados,  mediante  arrombamento,  adentram na  agência  e
subtraíram a quantia de R$ 8.341,69,  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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

446. Processo: DPF/VCQ/BA-00101/2011-INQ Voto: 8455/2017 Origem:  GABPRM001-CVOP  -
CARLOS  VITOR  DE  OLIVEIRA
PIRES
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) praticado contra agência
dos Correios. Relato de que quatro indivíduos, munidos de arma de fogo, entraram na agência e
subtraíram a quantia de R$ 51.742,98, que pertenciam ao patrimônio do Banco do Brasil  S.A.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Valores  subtraídos  que
pertenciam  quase  integralmente  ao  Banco  do  Brasil,  sociedade  de  economia  mista.  Dano
insignificante  ao  serviço  postal  (R$  48,98).  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ, 676ª Sessão de Revisão,  24/4/2017, unânime).  Não ocorrendo com a infração prejuízos
penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

447. Processo: 1.11.000.001327/2017-16 - Eletrônico Voto: 8587/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível prática de crimes cometidos por Sub-Tenente do Exército. Narra o representante que o
representado estaria perseguindo outros militares, negando afastamento médico, bem como faz
referência a eventuais crimes de assédio sexual contra mulheres também militares e abuso de
autoridade contra seus subordinados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Em relação ao suposto crime de assédio sexual, trata-se de delito de ação penal pública
condicionada à representação da vítima. A representação foi feita de forma genérica, por pessoa
que pediu sigilo e não se afirmando como vítima. Assim, ausente condição de procedibilidade para
eventual persecução penal. Eventuais crimes militares praticados no âmbito interno da caserna.
CPM, art. 9º, III, "a". Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Militar.

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

448. Processo: 1.14.000.003384/2017-28 - Eletrônico Voto: 8473/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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 estaria fabricando e comercializando frascos de determinado medicamento,  com
desvio de qualidade, por terem apresentado sinais de vazamento nos respectivos lacres.Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bens, 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.
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449. Processo: 1.14.012.000098/2017-71 Voto: 8828/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
IRECÊ-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime
de ameaça (CP, art. 147). Noticiante relatou haver persecução penal em relação a determinado
indivíduo,  diante  do  suposto  cometimento  da  conduta  prevista  no  art.  217  do  Código  Penal
(sedução, já revogado). Imputa que o referido indivíduo, acompanhado do filho, teriam ameaçado-
o  de  morte.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Fatos  envolvendo  apenas
particulares. Inexiste nos autos informações que denotem lesão a bem, serviço ou interesse da
União,  de  suas  entidades  autárquicas  e  fundacionais.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

450. Processo: 1.15.000.002611/2017-61 Voto: 8513/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA
para apuração de eventual crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273, §1º-B, inciso III). A empresa investigada
cometeu infração administrativa consistente em não garantir a qualidade, segurança e eficácia de
determinado medicamento. Conforme Laudo de Análise, o referido medicamento foi considerado
em desacordo com os padrões legais vigentes, pois foi detectada a presença de partícula escura
em suspensão em amostra.  Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR).  Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.
Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

451. Processo: 1.16.000.000190/2017-04 Voto: 8591/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171). Manifestação apresentada perante
a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF,  solicitando  apuração  de  responsabilidades  por
veiculação de programa televisivo em que os telespectadores são iludidos na perspectiva de
ganharem prêmios, mas são os responsáveis pelo programa quem ganha dinheiro com o custo
das  ligações  telefônicas.  Revisão  do  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas.  Eventual  caracterização de crime de estelionato
envolvendo apenas particulares, de competência da Justiça Estadual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

452. Processo: 1.18.001.000617/2017-81 Voto: 8518/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime
de  ameaça  (CP,  art.  147).  Indivíduo  relatou  estar  sofrendo  ameaças  após  envolvimento  em
incidente de trânsito,  por  parte  de outro  condutor  envolvido no mesmo incidente.  Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Fatos envolvendo apenas particulares. Inexiste nos autos
informações  que  denotem  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas  e  fundacionais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

453. Processo: 1.21.001.000323/2017-64 - Eletrônico Voto: 8925/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  feita  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Possíveis crimes de tráfico e uso de drogas ilícitas (artigos 28 e 33, Lei nº 11.343/2006) dentro e
ao  redor  da  Universidade  Federal  da  Grande  Dourados  -  UFGD.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da
União  ou  qualquer  de  suas  entidades  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Precedente desta 2ªCCR: Procedimento nº 1.34.038.000076/2016-40, sessão nº 668 de
12/12/2016. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

454. Processo: 1.25.000.003728/2017-15 - Eletrônico Voto: 8547/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de homicídio tentado (CP, art. 121 c/c art. 14, II). Manifestação
sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Fiscal de postura do
município do Rio de Janeiro teria sofrido tentativa de homicidio em 2012, supostamente por ferir
interesses de grupo empresarial  investigado na operação Lava Jato,  segundo o manifestante.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

455. Processo: 1.26.000.002828/2017-97 - Eletrônico Voto: 8577/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98, art. 1º). Manifestação
apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, comunicando que determinada
pessoa estaria envolvida com a ocultação de valores provenientes do tráfico de drogas e da
prostituição infantil, tendo ainda adquirido diversos imóveis com o montante, inclusive, de pessoas
envolvidas com o tráfico de entorpecentes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).
Não  há  notícia  da  ocorrência  de  crimes  sujeitos  à  apuração  na  esfera  federal.  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.

456. Processo: 1.26.000.003977/2015-10 Voto: 8469/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98). Relatório do Conselho de
Controle  de  Atividades  Financeiras  "  COAF,  comunicando  a  existência  de  movimentações
financeiras atípicas por parte de diversas empresas e pessoas jurídicas envolvidas na compra de
avião usado na campanha presidencial de Eduardo Campos. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  -  2ª  CCR/MPF).  Diligências  demonstraram  que  foram  produzidas  faturas  e  notas  fiscais
relativas a serviços executados pela aeronave envolvida, com dados que não condizem com a
realidade,  com o  fim  de  não  atrapalhar  a  contabilidade  da  empresa  prejudicada.  Diante  das
circunstâncias  do  caso,  vislumbra-se  que  a  fraude  teria  sido  cometida  para  proporcionar  a
ocultação da pessoa que seria o verdadeiro proprietário do avião, bem como o responsável de
fato  pelas  despesas  com seu  uso.  É  sabido  que  o  avião  estava  sendo  utilizado  pelo  então
candidato à Presidência da República Eduardo Campos em sua campanha eleitoral. E há dúvidas
quanto ao efetivo responsável pela aquisição da aeronave, já que a sua posse foi transferida
imediatamente  para  utilização  na  campanha  eleitoral.  Entretanto,  tramitou  perante  a  PGE,
Procedimento  Preparatório  Eleitoral  nº  1.00.000.012768/2014-84  para  apurar  arrecadação  e
gastos de recursos de campanha eleitoral,  inclusive nos aspectos relacionados ao custeio do
avião  sinistrado,  bem  como  os  aspectos  inerentes  à  sua  propriedade.  Os  fatos  apurados
relacionam-se  com  os  investigados  no  procedimento  eleitoral  e  estão  abrangidos  no  objeto
daquela investigação. No citado procedimento houve promoção de arquivamento em 11.03.2016,
ressalvado o surgimento de fatos novos, em especial quanto à possível existência de doação
acima do limite legal,  além da existência  de processo de prestação de contas junto ao TSE.
Assim, a possível lavagem de capitais deve ser apurada no âmbito do MPE, não havendo razão
para a continuidade da investigação no âmbito do MPF. As empresas investigadas também foram
citadas nas investigações realizadas no bojo do IPL n. 00624/2015, o qual já foi objeto de análise
por  este  colegiado,  tendo  o  declínio  de  atribuições  sido  homologado  na  690ª  sessão,  de
25/09/2017,  à  unanimidade.  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.

457. Processo: 1.26.008.000150/2017-38 - Eletrônico Voto: 8495/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98). Relatório do Conselho de
Controle  de  Atividades  Financeiras  "  COAF,  comunicando  a  existência  de  movimentações
financeiras atípicas e incompatível com a situação presumida dos titulares, pessoas físicas, e as
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atividades por eles desenvolvidas. Suspeita de que os recursos movimentados seriam oriundos de
atividades relacionadas à exploração de "jogos de azar", popularmente conhecido como jogo do
bicho. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Não há notícia da ocorrência de
crimes sujeitos à apuração na esfera federal. 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.

458. Processo: 1.27.000.002559/2017-21 - Eletrônico Voto: 8595/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  feita  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
narrando possível esquema criminoso de corrupção perpetrado por funcionários de Sindicato de
Trabalhadores Rurais e advogados. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Fatos
envolvendo  apenas  particulares.  Inexiste  nos  autos  informações  que  denotem  lesão  a  bem,
serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  e  fundacionais.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

459. Processo: 1.27.003.000319/2017-62 Voto: 8434/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelo legítimo detentor da posse de terreno da União,
que descobriu a construção não autorizada de uma unidade residencial no local, cuja posse teria
sido indevidamente vendida mediante a celebração de "Contrato Particular de Compra e Venda" e
"Transferência de Posse", que foram devidamente registrados em Cartório. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O representante procedeu a Registro de Ocorrência na
Polícia Civil por crime de esbulho possessório, consistente na invasão de terreno cuja posse lhe
pertence,  bem como por  estelionato  ante  a  conduta  de  comercialização  de  terreno  que  não
pertencia aos vendedores. A suposta autora do esbulho, com o fim de tentar regularizar a sua
posse, ingressou com procedimento administrativo junto à Secretaria de Patrimônio da União,
mas  teve  seu  requerimento  indeferido,  uma  vez  que  a  área  estaria  contida  em  perímetro
cadastrado regularmente em nome do representante. Houve ainda decisão proferida em ação de
reintegração de posse, movida pelo representante e outras pessoas, no qual foi proferida decisão
no seguinte teor: "A só circunstância de o bem de raiz pertencer ao patrimônio da União não é
suficiente para legitimar a participação dessa entidade nos litígios entre particulares sobre a posse
do imóvel. Inexiste, no caso, fato ou circunstância que conduza à existência objetiva de interesse
da União em participar do feito, seja como parte, seja como interveniente, pois a sentença a ser
proferida,  seja  em  que  sentido  for,  nenhum  efeito  terá  sobre  o  domínio  constitucionalmente
assegurado àquela pessoa política, a qual manterá intacto o seu domínio sobre a área, podendo
reivindicá-la de quem quer que a ocupe indevidamente (art. 20, IV, CF/88)". Litígio envolvendo
particulares. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

460. Processo: 1.30.008.000165/2017-73 Voto: 8388/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RESENDE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação do Ministério Público do
Trabalho acerca de possível fraude em processo trabalhista ou falsidade documental. A empresa
investigada  apresentou  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS e Informações à  Previdência  Social,
datada  de  25/3/2015,  referente  ao  recolhimento  de  depósito  recursal,  mas  não  houve  a
confirmação do pagamento junto à Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio (Enunciado 32
da  2ª  CCR/MPF).  O  advogado  atual  da  empresa  investigada  esclareceu  que  a  fraude  foi
perpetrada pelo antigo causídico, o que explica o fato de a própria empresa ter informado a fraude
ao Juízo do Trabalho. Prejuízo suportado por particulares, uma vez que o valor que deixou de ser
pago foi referente a depósito recursal em favor de pessoa jurídica privada. Ausência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

461. Processo: 1.31.000.001259/2017-01 Voto: 8644/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de estelionato, previsto no art.
171 do CP, pelos representantes da Associação Multidisciplinar de Rondônia " MULTIRON ao
ofertarem de maneira irregular cursos de pós-graduação lato sensu sem o devido credenciamento
e autorização junto ao MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Inexistência de elemento que legitime a manutenção da investigação na esfera federal, pois, ao
oferecer cursos de pós-graduação sem o devido credenciamento pelo MEC, as instituições de
ensino praticam ilícitos em prejuízo dos particulares. O fato de as instituições privadas de ensino
superior se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei 9.394/1996), por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. A
conduta em análise afeta o interesse e o serviço do Ministério da Educação, o qual possui a
competência para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo legitimidade do
Ministério Público Federal para atuar na esfera cível. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em
voga  não  lesiona  bens,  serviços  ou  interesse  direto  da  União  de  modo  a  caracterizar  a
competência do MPF. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.20.000.001728/2015-03, 655ª
Sessão,  08/08/2016,  unânime).  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.

462. Processo: 1.32.000.000947/2017-16 - Eletrônico Voto: 8590/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). Depoimento de cidadão
venezuelano colhido na presença de Procuradora da República, no qual narra que teria recebido,
via aplicativo de celular, proposta de emprego suspeita para trabalhar em uma empresa em Santa
Catarina. Descreve as condições de trabalho que lhe teriam sido propostas, bem como informa
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que muitos outros venezuelanos fizeram entrevistas no local designado. Não recebeu nenhum
documento formal sobre a proposta de trabalho, mas apenas uma mensagem pelo celular com as
informações da passagem de avião que seria paga pela empresa. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 - 2ª CCR/MPF).  Não há notícia da ocorrência de crimes sujeitos à apuração na esfera
federal.  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.

463. Processo: 1.34.006.000538/2017-87 Voto: 8397/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de contravenção penal (Decreto-Lei 3.688/1941, art. 61) e/ou
crime  militar  (CPM,  art.  235),  praticado  por  capitão  da  Aeronáutica.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Trata-se crime militar, supostamente consumados na
Base Aérea de São Paulo, atraindo-se, portanto, na espécie, a competência da Justiça Militar, nos
termos do art. 9º, II do CPM. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

464. Processo: 1.34.021.000139/2017-28 Voto: 8383/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208). Encenação de peça no SESC Jundiaí retratando
Jesus  Cristo  como  transgênero,  o  que  constituiria  crime.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime de competência estadual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

465. Processo: 1.35.000.001588/2017-02 Voto: 8650/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação anônima, denunciando
supostas práticas de agiotagens e retenções de cartões de benefícios sociais, como bolsa família,
bolsa escola, aposentadorias e pensões, entre outros. Situações fáticas previstas, em tese, nos
artigos 4º, caput, alínea a, da Lei nº 1.521/51 e 104 da lei nº 10.741/03. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de participação de servidor/funcionário público
federal no exercício das suas funções e com estas relacionado no cometimento delitivo. Os fatos
investigados dizem respeito exclusivamente a danos relacionados ao patrimônio de particulares.
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Inexistência de ofensa direta a bens,  serviços ou interesse da União,  entidade autárquica ou
empresa pública federal. Incidência da Súmula nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes
contra a economia popular).  Ausência de elementos que justifiquem 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.

Homologação de Arquivamento

466. Processo: DPF/SR-AL-2017.0001928-INQ Voto: 8435/2017 Origem:  GABPR4-GSML  -  GINO
SERVIO MALTA LOBO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de uso de documento ideologicamente falso (CP, art.  304 c/c
299).  Proprietário  de  veículo  que  fora  autuado pela  PRF e indicou como motorista  seu filho.
Posteriormente a PRF recebeu outro formulário, indicando um terceiro como condutor relacionado
à mesma infração, supondo-se assim que u dos formulários continham informações inverídicas.
Revisão  do  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Os  envolvidos  foram
inquiridos, tendo prestado declarações harmônicas sobre os fatos. Restou esclarecido que são
familiares e utilizam automóveis em comum. Por equívoco o neto do autuado recorreu da multa
aplicada ao seu avô como se estivesse na direção no dia do evento. Ausência de dolo na conduta
dos investigados e de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

467. Processo: JF/CE-0812991-50.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 8647/2017 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  o  crime  de  furto  (art.  155,  CP).  Relato  de  que,  em
08/03/2016, veículo de entrega de encomendas dos Correios foi arrombado e furtado por dois
indivíduos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Depoimento
pessoal do carteiro, o qual não tinha condições de descrever as características dos indivíduos,
pois apenas os viu de costa. Ausência de imagens gravadas por câmeras de segurança devido ao
transcurso de tempo. Materialidade do crime demonstrada. Ausência de elementos suficientes da
autoria delitiva. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. Arquivamento
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia  de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

468. Processo: SR/DPF/PA-00400/2014-INQ Voto: 8381/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime crime capitulado no artigo 10 da Lei nº 7.347/85. Representação
do Ministério Público do Trabalho. Coordenadora do Conselho Tutelar teria deixado de responder
a diversas notificações requisitórias do MPT, expedidas nos meses de abril, junho e julho de 2013.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiado ao MPT acerca do
procedimento  que  deu  origem às  requisições,  informou  que  o  procedimento  foi  arquivado  e

181/226



ATA DA 696ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                                                    PGR-00468801/2017

homologado  pela  CCR  respectiva,  tendo  o  Conselho  Tutelar  atendido  à  requisição  daquela
Procuradoria posteriormente. Dados requisitados que não foram indispensáveis à propositura da
ação civil. Precedente do STJ: (HC 303.856/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
07/04/2015, DJe 22/04/2015) e da 2ª CCR: Procedimento 1.29.000.002829/2017-20, Sessão 692,
de 09/10/2017 Voto 7985/2017. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

469. Processo: SR/DPF/PA-00604/2014-INQ Voto: 8525/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apuração de autoria e materialidade dos delitos previstos nos
arts. 171, §3º e 347 do Código Penal. Suspeita de falsidade da declaração apresentada para fins
de comprovação de atividade rural, mediante a realização de contrato de comodato, para fins de
obter aposentadoria por idade de segurado especial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Depoimento pessoal do investigado, que afirmou ter trabalhado na atividade rural desde
2005, e oitiva  de testemunhas.  Não foi  possível  afirmar sobre a veracidade ou falsidade das
informações  constantes  do  contrato  de  comodato.  Não  há  provas  que  indiquem  a  falsidade
material ou ideológica. Ausência de materialidade. Ausência de dolo na conduta do investigado.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

470. Processo: 08190.037749/16-65 Voto: 8361/2017 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar e tomar providências a respeito de irregularidades ocorridas
durante a "10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente", que aconteceu no
período de 24 a 27 de abril de 2016. Dentre as irregularidades, verificou-se a possível ocorrência
de crime sexual contra vulnerável (art. 217-A, CP), que teria sido praticado por um Conselheiro
Tutelar e um Educador que acompanhavam crianças e adolescentes no referido evento. Trata-se
do  cometimento  de  atos  possivelmente  criminosos  ou  de  improbidade  administrativa,  ante  o
suposto cometimento de ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, no exercício de múnus de
acompanhante de crianças e adolescentes durante o evento, custeados com recursos da União.
Em  razão  da  dupla  imputação  (criminal  e  de  improbidade),  cópia  destes  autos  foram
encaminhados  por  declínio  de  atribuição  a  um  dos  Ofícios  de  Combate  à  Corrupção  na
Procuradoria da República no Distrito Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Consta  dos  autos  depoimentos  colhidos  das  adolescentes  que  supostamente  teriam  sofrido
violência sexual. O relato não traz qualquer menção à ocorrência de crime, tendo elas afirmado
que  em  nenhum  momento  mantiveram  relação  sexual  com  nenhum  dos  conselheiros  ou
educadores, bem como esclareceram que não foram forçadas a fazer algo que não quisessem,
nem sofreram ameaças ou  agressões físicas/verbais.  As  narrativas  mencionam encontros  na
piscina e visitas nos quartos para comer pizza,  assistir  filme,  etc,  comportamentos típicos de
adolescentes reunidos. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Inexistência de diligências
efetivas a serem realizadas que permitissem colher mais elementos, restando esgotadas as linhas
investigativas. Ausência de crime. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do
feito sob a ótica criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PRR1ª
REGIÃO/PRR1ª/PFDC/NAOP  -  NÚCLEO  DE  APOIO  OPERACIONAL  À  PFDC  NA PRR  1ª
REGIÃO para análise, 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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471. Processo: 1.12.000.001053/2017-28 Voto: 8449/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a conduta de advogado, que teria praticado os crimes de
denunciação  caluniosa  e  comunicação  falsa  de  crime  (CP,  arts.  339  e  340).  A autuação  foi
decorrência  do  encaminhamento  de  cópia  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  pela  Polícia
Rodoviária Federal, no qual se concluiu pela absolvição de um agente, acusado de ter praticado
abuso de autoridade contra o referido causídico, tendo-o impedido de adentrar em Posto Fixo com
o objetivo de contatar seus clientes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A possível
prática de abuso de autoridade por parte do agente federal ainda está pendente de apuração na
esfera criminal, sendo objeto de Inquérito Policial que se encontra na Procuradoria da República
do Amapá para análise conjunta com a presente NF. Registre-se que inicialmente foi autuada
naquela Procuradoria outra Notícia de Fato, vinculada à 7ª CCR, a qual, ante a impossibilidade de
sua conversão à 2ª CCR, foi enviada à Polícia Federal para ser juntada aos autos do Inquérito
Policial. Assim, os presentes autos consistem em cópia daquela NF. A mencionada Notícia de Fato
fora devidamente juntada aos autos do IPL, estando a autoridade policial ciente da conclusão da
Comissão Disciplinar da PRF, bem como da sugestão de apuração dos crimes de denunciação
caluniosa  e  comunicação  falsa  de  crime  (arts.  339  e  340  do  Código  Penal)  pelo  advogado.
Contudo,  o  referido  procedimento  inquisitorial  ainda  encontra-se  em  andamento  na  Polícia
Federal, havendo diligências pendentes de realização. Tanto é assim que a autoridade policial que
então o presidia, ao relatá-lo parcialmente antes da assunção do cargo de chefia da DELINST,
sugere ao DPF que irá assumi-lo, como diligências possíveis, a oitiva de duas testemunhas. No
Inquérito Policial há elementos informativos que indicam que, de fato, houve a prática de tortura
pelo agente da PRF investigado, com base nos depoimentos lá colhidos, os quais, por sua vez,
devem ser sopesados a outros elementos em sentido contrário no momento adequado, qual seja,
quando findas todas as diligências cabíveis para o pleno esclarecimento dos fatos. Desse modo, e
considerando a natural independência da esfera criminal da esfera administrativa, é possível que,
ao final do Inquérito Policial a conclusão dos órgãos de persecução penal quanto aos fatos e
provas  seja  ligeiramente  diversa  daquela  a  que  chegou  a  PRF  em  seu  PAD.  Mostra-se
precipitada, por ora, a instauração de novo procedimento para apurar especificamente a prática
de crimes de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime (arts. 339 e 340 do Código
Penal) pelo advogado. Evidentemente, se for o caso, este outro procedimento poderá e deverá
ser  instaurado  posteriormente,  de ofício  ou  a  requisição do MPF,  quando da análise  final  do
Inquérito Policial. Desnecessário o encaminhamento desta NF à Polícia Federal, pois os autos da
outra NF, de conteúdo idêntico, já estão juntados no Inquérito Policial, de modo que tanto a Polícia
Federal quanto o MPF estão devidamente cientes das conclusões da Comissão Disciplinar da
PRF. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

472. Processo: 1.13.000.001730/2017-71 Voto: 8407/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Notícia dos
supostos  recebimentos  indevidos  de  benefícios  de  auxílio-doença  por  diversos  segurados.
Revisão  do  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação prestada  pela  Autarquia
Previdenciária.  Ausência  de  indícios  de  irregularidades  nos  procedimentos  referentes  aos
empregados  em  questão.  Benefícios  obtidos  licitamente.  Ausência  de  indícios  de  autoria  e
materialidade de crimes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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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473. Processo: 1.13.000.002222/2016-29 Voto: 8552/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada perante a Sala de Atendimento do Cidadão
do MPF. Notícia de diversos ilícitos atribuídos a representes de determinada empresa privada,
notadamente  os  crime de  ameaça,  difamação,  calúnia  e  tentativas  de  homicídio.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  suficientes  a  confirmar  a
veracidade da noticia criminis.  Afirmações genéricas à autoria delitiva  do fato com menção a
possível  nome fantasia  da  pessoa  jurídica  e  alguns  prenomes,  supostamente  pertencentes  a
membros  de  organização  criminosa,  sem  maiores  elementos  que  permitam,  ainda  que
minimamente, a delimitação da autoria delitiva. Ausência de elementos concretos que apontem
para  a  ocorrência  de  crime  e  inexistência  de  linha  investigativa  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

474. Processo: 1.14.000.002621/2017-33 Voto: 8787/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), tendo em vista que
testemunha  prestou  declarações  falsas  no  curso  de  processo  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  As  contradições  apresentadas  no  depoimento  da
testemunha  foram  apenas  quanto  à  data  de  encerramento  do  liame  empregatício.  O  falso
testemunho se caracteriza quando a testemunha afirma algo diverso daquilo que realmente sabe,
o que não foi verificado no presente caso. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

475. Processo: 1.14.000.003000/2017-77 Voto: 8645/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (art. 157 do CP) praticado por dois indivíduos armados contra
agência dos Correios localizada no município de Muritiba/BA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. As imagens realizadas por meio do circuito interno de
gravação da agência não permitem a identificação dos autores do delito. Depoimento das vítimas
não  forneceram  características  mais  singulares  dos  criminosos.  Ausência  de  elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

476. Processo: 1.14.000.003053/2017-98 Voto: 8526/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de roubo, na modalidade tentada (art. 157, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido
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em Agência  da  EBCT,  ante  a  identificação  de arrombamento  da  grade  e do vidro  da  janela.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Impressões papilares
colhidas no local não apresentaram correspondência com os candidatos constantes na base de
dados do Sistema Automático de Impressões Digitais " AFIS. Ausência de imagens por meio de
circuito interno de gravação da agência. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

477. Processo: 1.14.000.003357/2017-55 Voto: 8646/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo consumado (art. 157 do CP). Carteiro que, ao realizar entregas
de encomendas, foi abordado por dois criminosos armados que levaram 27 objetos postais que
estavam no carro por ele dirigido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
realizadas.  Ausência  de  registro  de  câmeras  de  monitoramento  no  local  dos  fatos.  Perícia
papiloscópica  realizada  no  veículo  não  apresentou  correspondência  com  os  candidatos
constantes na base de dados do Sistema Automático de Impressões Digitais " AFIS. Ausência de
elementos suficientes da autoria delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

478. Processo: 1.14.015.000114/2017-04 Voto: 8402/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

479. Processo: 1.14.015.000119/2017-29 Voto: 8521/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

480. Processo: 1.14.015.000120/2017-53 Voto: 8403/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

481. Processo: 1.14.015.000125/2017-86 Voto: 8523/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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482. Processo: 1.15.000.000338/2010-63 Voto: 8382/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Administrativo. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei. 8.137 ) e
apropriação indébita previdenciária (CP, ar.  337-A), atribuídos aos sócios de empresa privada.
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  encaminhado  pela  Receita  Federal  do  Brasil.  Feito
encontrava-se sobrestado até a constituição definitiva dos créditos tributários. Débitos inscritos em
dívida ativa da União em 26/07/2015, sem informação de parcelamento, garantia ou pagamento
integral dos débitos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Juntada da Sentença
proferida nos autos do IPL nº 0004222-23.2016.4.05.8100 que foi instaurado para apurar possível
prática do delito previsto no artigo 337-A, do CP, atribuído, em tese aos cônjuges e sócios da
mesma empresa ora investigada. Naqueles autos, esgotadas as diligências, concluiu-se que o
sócio  administrador,  responsável  pelos  atos  de  gestão  e  administração  da  empresa  falecera.
Verificou-se  que  o  papel  da  segunda  sócia  era  meramente  formal,  figurativo,  não  exercendo
quaisquer atos de gestão. Tendo o Juízo da 11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará deferido o
arquivamento e declarado extinta a punibilidade do sócio administrador, com base no art. 107, I do
CP c/c art. 61 do CPP. Igual raciocínio deve ser aplicado à situação sub examine, haja vista tratar-
se das mesmas pessoas jurídica e física. Assim, em que pese a comprovada materialidade do
crime contra a ordem tributária e de apropriação indébita previdenciária em questão, mediante a
constituição definitiva  dos DEBCAD's,  não há como se atribuir  à  pessoa  da sócia  cônjuge a
autoria delituosa. Extinção da punibilidade do sócio administrador, com base no art. 107, I do CP
c/c  art.  61  do  CPP.  Inexistência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

483. Processo: 1.15.000.002787/2017-12 Voto: 8638/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante  comunica ter  recebido um e-mail  do MPF,  intimando-o a  comparecer em audiência
referente  a  suposto  Procedimento  Investigatório,  em curso  na  Procuradoria  da  República  no
Estado do Ceará. O correio eletrônico haveria partido de endereço particular e juntamente com a
referida mensagem constaria um arquivo "MPF 213546.ZIP". Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Correios  eletrônicos  provavelmente  infectados  por  vírus.  Prática  em  que
geralmente são utilizados dados de contas falsos, proxies anônimos, e-mails gratuitos, acessos de
redes wi-fi gratuitas ou comprometidas, acessos de cyber cafés, dentre outros. Precedente da 2ª
CCR  (Procedimento  n°  1.30.009.000143/2014-51,  Voto  n°  4878/2015,  Sessão  n°  625,  de
10/08/2015, unânime). Ausência de elementos que permitam a aferição de eventual delito. Fato
atípico, tendo em vista que o uso indevido do nome do órgão não é conduta prevista como crime
no ordenamento pátrio. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

484. Processo: 1.15.002.000225/2017-14 Voto: 8387/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). O Município
de Granjeiro/CE, parte reclamada em ação trabalhista, teria deixado de apresentar documentação
para comprovar a efetivação do pagamento da importância de um salário-mínimo a todos os
reclamantes.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se  dos  autos  que,
embora com atraso, o Município cumpriu a determinação imposta pela Justiça do Trabalho. Não
houve dolo, nem intenção no retardamento no cumprimento da diligência. Atipicidade da conduta.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

485. Processo: 1.16.000.002168/2017-91 Voto: 8425/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), que teria ocorrido em razão dos relatos constante
em ofício dirigido à Policial Federal, encaminhado pelo presidente do Sindicato dos Bombeiros
Profissionais  do  Distrito  Federal,  no  qual  relata  que  estariam  sendo  aplicadas  provas  aos
bombeiros  civis  com  atuação  naquele  órgão,  o  que  geraria  clima  de  insegurança  entre  os
trabalhadores. Argumenta a entidade sindical que tais provas não teriam justificativa razoável, pois
os bombeiros possuíam certificado que os capacitariam para o exercício de seus funções, bem
como porque eram submetidos a reciclagem periódica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). O delito de denunciação caluniosa exige para sua configuração o dolo do agente em
imputar a outrem a prática de fato definido como crime, sabendo que é inocente. O elemento
subjetivo do tipo penal é o dolo direto, pois o dispositivo exige a ciência do agente acerca da
inocência da vítima. Da análise das informações apresentadas, verifica-se que os fatos narrados
não caracterizam ilícito penal.  O Inquérito Civil  em curso no Ministério Público do Trabalho foi
arquivado,  porque não constatada conduta ofensiva a  interesse metaindividual.  No âmbito  da
Polícia Federal, consignou-se que "a DSDE/DIREX foi orientada a não permitir a realização, por
parte da empresa contratada, de quaisquer atividades nas instalações da Polícia Federal, que não
tenham relação direta e necessária com a execução do objeto contratual". Ausência de indícios da
existência de dolo. Inexistência de indícios mínimos da prática de crimes, não havendo elementos
de  informação  suficientes  para  oferecimento  de  denúncia  ou  para  novas  diligências
complementares. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

486. Processo: 1.16.000.002342/2017-03 Voto: 8677/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).
Representação formulada por Deputado Federal, no exercício de mandato parlamentar, contra a
pessoa do Diretor de Gestão Corporativa do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que
teria  utilizado  a  assinatura  do  Presidente  afastado  do  PSDB  e  sem  sua  autorização  ou
conhecimento  deste,  para  promover,  perante  a  Justiça  Eleitoral,  alterações  na  composição
partidária  no  Estado  do  Acre.  Promoção  de  arquivamento  pela  atipicidade  da  conduta.
Cientificado, o representante interpôs recurso, sem colacionar aos autos elementos novos aptos a
embasar a persecução penal. Manutenção da promoção de arquivamento pelo membro do MPF.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Oficiado ao PSDB para
apresentar os esclarecimentos enumerados, foi informado que o representado possuía de fato
autorização para usar a senha do órgão nacional do PSDB, a qual está vinculada ao usuário
"Presidente" do Partido, tendo atuado com autorização e dentro de suas atribuições, conforme
estabelecido no Estatuto Partidário. Informa ainda que a alteração realizada nos cadastros da
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Justiça Eleitoral teve caráter corretivo, tendo em vista que, segundo o PSDB, o diretório estadual
do Acre realizou unilateralmente e sem autorização a prorrogação do mandato do seu diretório e
para corrigir tal erro, o representado, na qualidade de Diretor de Gestão Corporativa do PSDB,
realizou tão somente a correção do dia do término do mandato daquele diretório estadual. Assim,
agiu  amparado  pelas  normas  partidárias  e  dentro  de  suas  atribuições,  não  tendo  inserido
informações falsas ou diversa da que deveria constar no banco de dados da Justiça Eleitoral,
apenas realizando uma correção. As questões residuais sobre a renovação do diretório do Acre,
são matéria interna corporis do Partido Político. Inexistência de indícios mínimos da prática de
crimes, não havendo elementos de informação suficientes para oferecimento de denúncia ou para
novas diligências complementares. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

487. Processo: 1.17.000.001382/2017-92 - Eletrônico Voto: 8347/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime contra a ordem tributária (Lei  nº 8.137/90).  Representação do
Ministério Público do Estado comunicando o não recolhimento de ICMS e IPI, quando da venda
de veículo em município do Estado do Espírito Santo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  do  Brasil  informou  que  ainda  não  há  procedimento
administrativo e que a ocorrência apontada se mostrou insuficiente a motivar o interesse 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. Inexistência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código
de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

488. Processo: 1.17.000.001865/2017-97 - Eletrônico Voto: 8672/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. O representante relata eventual prática de crimes de desvio de recursos públicos
oriundos  da  Petrobrás,  evasão  de  divisas,  falsificação  de  documentos  públicos,  sonegação
tributária e lavagem de dinheiro  cometidos por membros de uma mesma família.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a
darem  suporte  ao  início  de  uma  apuração.  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,
desacompanhados de elementos mínimos de informação ou provas capazes de possibilitar uma
investigação  idônea.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução
criminal. Homologação do arquivamento.

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

489. Processo: 1.18.005.000047/2017-90 Voto: 8389/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUMBIARA-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do
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crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Representação na qual a noticiante
afirma  que  as  contribuições  previdenciárias  descontadas  da  sua  remuneração  não  foram
devidamente repassadas ao INSS, pelo seu ex-empregador. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Oficiada,  a Receita  Federal  informou não haver crédito  tributário constituído nem
procedimento  fiscal  em  curso  ou  programado.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente
constituído em desfavor do contribuinte investigado. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma,  DJe  11/06/2013.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.  Insuficiência  de
elementos  para  aferição  dos  valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser  recolhidos  ou
repassados para a autarquia previdenciária. Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir
definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,  configurando,  assim,  a  indispensável  condição  de
procedibilidade,  o  Ministério  Público  Federal  prontamente  promoverá  a  correspondente
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.

490. Processo: 1.19.001.000192/2017-73 Voto: 8386/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BALSAS-MA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  fraude  por  parte  de
sociedade  empresária  que  estaria  omitindo  faturamento  anual  ao  fisco  para  se  enquadrar
indevidamente no regime tributário das microempresas, o que, em tese, pode desvelar a prática
dos crimes previstos nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. A Receita Federal informou que não foram identificados motivos
suficientes para a abertura de procedimento fiscal, visto que a empresa investigada fora excluída
do SIMPLES em 1°/1/2012, não se aplicando mais a limitação de receita bruta de R$ 360.000,00
e que,  no ano-calendário  de 2015,  fez a opção pela  forma de tributação com base no lucro
presumido, com receita bruta declarada na Escrituração Contábil Fiscal " ECF no montante de R$
1.628.933,41, estando dentro dos limites dessa forma de tributação. Inexistência de elementos
mínimos da materialidade dos crimes noticiados.  Ausência de crédito tributário definitivamente
constituído em desfavor do contribuinte investigado. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe 11/06/2013. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

491. Processo: 1.20.000.001265/2015-71 Voto: 8798/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível ocorrência de crime de
falso testemunho (art. 342, CP). Testemunhas teriam prestado declarações que, confrontadas com
as verificações feitas em inspeção judicial, não se sustentariam. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Os elementos constantes nos autos são insuficientes para caracterizar, com um
juízo mínimo de certeza necessário a uma acusação criminal,  existência de declaração falsa.
Embora na data da realização da inspeção judicial o cenário fosse o descrito pela magistrada na
sentença,  não  há  elementos  que  assegurem  que  na  época  declarada  pelas  testemunhas  o
cenário não fosse diferente. Não há nos autos indícios suficientes da ocorrência do crime de falso
testemunho. O falso testemunho se caracteriza quando a testemunha afirma algo diverso daquilo
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que realmente sabe, o que não foi verificado no presente caso. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1269635/MG, Rel.  Min.  Sebastião Reis  Júnior,  Sexta  Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no
REsp 1121653/PR, Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Ausência de outras
diligências eficazes a serem realizadas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

492. Processo: 1.22.014.000211/2017-27 Voto: 8385/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. O representante relata que, em 17/6/2017, a secretária do Presidente da República
publicou nota à imprensa em site oficial do Planalto, criticando acordo de colaboração celebrado
com um investigado, em que o colaborador foi considerado "bandido notório de maior sucesso na
história brasileira". Requer providências por parte do MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma
apuração. Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos mínimos
de informação ou provas capazes de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos
justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

493. Processo: 1.23.000.000695/2017-26 Voto: 8527/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. O representante relata que muitas pessoas, moradoras do município de Colares/PA,
estão recebendo indevidamente, em Ponta de Pedras/PA, benefício do seguro defeso sem de fato
exercerem a atividade de pesca como subsistência.  O informante alega ter  sido impedido de
requerer  seu  benefício  de  seguro  defeso  por  morar  em  uma  ilha  de  mar  aberto.  Requer
providências por parte do MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram
apontados ou encontrados indícios aptos a  darem suporte  ao início  de uma apuração.  Fatos
relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos mínimos de informação ou
provas capazes de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores do
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

494. Processo: 1.23.000.002469/2017-80 Voto: 8454/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática de estelionato previdenciário (CP, art.
171, §3º). Suposta irregularidade na concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por
idade de trabalhador rural. Depoimento de testemunha da autora que afirmou em audiência que a
Requerente trabalhava como empregada na residência do advogado por ela constituído. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O pedido de concessão do benefício foi indeferido
judicialmente, em razão da não comprovação do tempo de serviço necessário. A investigada só se
utilizou  do  meio  de  prova  testemunhal  para  comprovar  o  que  alegava.  A prova  meramente
testemunhal não era capaz de amparar  o pleito.  Ausência de materialidade. Homologação do
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arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

495. Processo: 1.25.000.002235/2017-68 - Eletrônico Voto: 8651/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência do delito de dano qualificado, previsto no art.
163, parágrafo único, inc. III, do CP. Relato de que, no dia 29/06/2017, durante a madrugada, um
indivíduo quebrou o vidro da janela da agência Central dos Correios de Curitiba/PR. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora haja sistema de segurança com gravação de
imagens  da  parte  interna  da  agência,  não  há  câmeras  que  capturem as  áreas  externas  da
unidade.  Os  empreendimentos  localizados  nas  imediações  da  agência  aparentemente  não
possuem câmeras externas que possam ter gravado o ocorrido. Ausência de vigilantes na agência
no momento do delito. As diligências realizadas não possibilitaram a colheita de indícios mínimos
de autoria. Inexistência de outra linha de investigação efetiva. Homologação do arquivamento sem
prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

496. Processo: 1.25.007.000199/2017-38 - Eletrônico Voto: 8565/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Paranaguá/PR, dando conta de possível prática do crime de omissão de anotação de CTPS. CP,
art. 297, § 4º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Reconhecimento de vínculo
entre as partes no período compreendido entre 06/05/2013 a 10/06/2014. Ausência de elementos
indicadores de fraude, falsificação material ou ideológica do conteúdo da CTPS. Mera falta de
correta anotação em carteira, sanada com o reconhecimento do vínculo laboral em sede de ação
trabalhista. Ofensividade ao bem jurídico 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.

497. Processo: 1.26.000.002171/2017-68 - Eletrônico Voto: 8624/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em manifestação registrada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, a fim de apurar condutas, que, em tese configuram crime fiscal (Lei n. 8.137/90, art.
1º, §1º), bem como crime de desobediência (CP, art. 330). O noticiante alega ter trabalhado em
determinada empresa entre novembro de 1983 e março de 1992, sem que, contudo, houvesse
recolhimento de sua contribuição previdenciária. Em janeiro de 1997, a Junta de Conciliação e
Julgamento de Recife homologou acordo entre a referida empresa e o noticiante, determinando
que a  empregadora  comprovasse  o  recolhimento  da  Contribuição  Previdenciária  referente  ao
objeto daquela transação. No entanto,  em julho de 2017, obteve-se relação previdenciária do
noticiante (CNIS) da qual não consta qualquer vínculo do noticiante com a pessoa jurídica em
questão.  Oficiada para que indicasse a existência de ação fiscal  em desfavor da mencionada
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empresa com relação ao período em questão,  a Procuradoria  Regional  da Fazenda Nacional
informou a ocorrência de parcelamento em todos os débitos expostos. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Os débitos apurados em nome da empresa investigada encontram-se
parcelados. Aplicação do Enunciado nº 19 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF1.
Quanto ao  possível  crime de desobediência,  tendo  em vista  a  suposta  não comprovação do
recolhimento da contribuição previdenciária por  parte da empresa, verifica-se a ocorrência da
prescrição do delito, visto já ter se passado período superior a 20 anos desde a data da conduta.
Pena máxima cominada de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP,  art.  109,  inc.  VI).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).  Homologação  do
arquivamento.

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

498. Processo: 1.26.002.000280/2017-21 - Eletrônico Voto: 8456/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicações (Lei 9.472/97,
art.  183).  Auto  de  infração  lavrado  pela  ANATEL,  em  face  da  Prefeitura  Municipal  de  São
Caetano/PE (Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 25/11/2008.
Pena cominada ao crime de 04 (quatro) anos de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

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

499. Processo: 1.27.005.000120/2017-14 - Eletrônico Voto: 8457/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CORRENTE-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) supostamente praticado em
desfavor  da  Caixa  Econômica  Federal  "  CEF.  Informação  de  que  a  Câmara  Municipal  de
Redenção/PA, reteve valores de um vereador nos meses de setembro a novembro de 2016, a
título de empréstimo consignado e, no entanto, deixou de repassar os valores para a instituição
bancária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A prática de apropriação indébita
consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. Para se
configurar a ocorrência deste crime é necessário que o agente, ao deixar de entregar ou devolver
ao  seu  legítimo possuidor  um bem móvel  ao  qual  tem acesso,  passe  a  se  comportar  como
proprietário da coisa. O que ocorre no presente caso configura apenas um ilícito civil consistente
do inadimplemento por parte do município, que a própria credora (CEF) poderá promover a devida
cobrança. Ausência de indícios da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

500. Processo: 1.29.001.000159/2017-05 - Eletrônico Voto: 8659/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima para apurar eventual prática de crime
funcional por Procurador Federal no âmbito da UNIPAMPA, em Bagé/RS. Consta da denúncia que
o referido Procurador chamava os servidores de burros, que não sabiam trabalhar, que não eram
aptos para o serviço público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram ouvidos
todos os servidores que trabalhavam com o representado, sendo que estes afirmaram que as
imputações constantes, se praticadas, não foram contra eles e que também não presenciaram
qualquer situação equivalente as descritas na denúncia. Em sua defesa, o Procurador juntou fotos
e explicou o dia a dia na Procuradoria, negando os fatos. Depoimento de Procuradora Federal que
corrobora com as afirmações do Procurador  investigado.  Possível  denúncia  encaminhada por
algum  servidor  descontente  com  a  atuação  da  Procuradoria,  visto  que  não  foi  apresentado
nenhum lastro  probatório  e  não  se mostrou  verídica frente  a  todas  as diligências  realizadas.
Ausência de elementos ou indícios de prática de fato delituoso. Ausência de materialidade delitiva.
Ausência  de  motivos  para  prosseguimento  do  presente  procedimento.  Homologação  do
arquivamento.

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

501. Processo: 1.29.008.000317/2013-25 Voto: 8642/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento instaurado para acompanhar e, assim, imprimir
celeridade  ao  cumprimento  da  decisão  judicial  proferida  em  Pedido  de  Busca  e  Apreensão
Criminal,  em trâmite  perante a 2ª  Vara Federal  de Santa Maria,  a  qual  determinou o arresto
cautelar  de  diversos  veículos  e  imóveis  para  garantir  eventual  efeito  civil  decorrente  de
condenação criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O expediente esgotou
seu objeto, considerando que já foram ultimadas as providências necessárias à especialização de
hipoteca legal dos imóveis. Sendo assim, este procedimento de acompanhamento já cumpriu a
finalidade para a qual foi instaurado. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

502. Processo: 1.29.008.000543/2017-30 - Eletrônico Voto: 8648/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de notícia crime que relata a ocorrência de possível prática
de crime de ameaça (art. 147, CP), praticado contra estagiária e analista da Justiça Eleitoral. O
investigado compareceu ao Cartório Eleitoral da cidade de Santa Maria/RS, com o objetivo de
solicitar a segunda via do seu título de eleitor. Em razão de portar comprovante de endereço de
outra cidade, foi informado pela estagiária que não poderia renovar seu título. Houve insistência
do mesmo que saiu bravo e insatisfeito do cartório. Vinte minutos após deixar o local, telefonou
para o Cartório, sendo atendido pela analista. Perguntou a ela se ela sabia com quem estava
falando, se identificando e dizendo: "eu vou pegar todos vocês". Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora tenham se sentido ameaçadas,  ao prestarem depoimento,  as
noticiantes informaram que não desejavam representar  criminalmente contra  o investigado.  O
delito em comento é de ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 147, parágrafo
único), o que inviabiliza a atuação de ofício do parquet. Ausência de condição de procedibilidade.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

503. Processo: 1.29.008.000544/2017-84 - Eletrônico Voto: 8544/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de incêndio (CP, art. 250), em
razão de incêndio ocorrido em uma das casas da Aldeia Indígena Guarani, no Distrito Industrial de
Santa  maria/RS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato  ocorrido  em
18/09/2017. Ocorrência registrada na DPF. Informações prestadas por agentes de saúde indígena
e lideranças locais relatando que o incêndio pode ter sido proposital diante da notória insegurança
da área, sendo por eles apagado. Ausência de vítimas. A casa encontrava-se desocupada e não
há informações acerca de disputa sobre direitos do imóvel. Local de grande movimentação de
pessoas não-indígenas, estranhas aos residentes na aldeia. Inexistência de elementos mínimos
da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

504. Processo: 1.30.001.004102/2017-56 Voto: 8390/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Investigados teriam
descumprido decisão do Juízo da 16ª Vara Federal  do Rio de Janeiro,  a qual  determinava a
suspensão  da  cobrança  de  uma multa.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Necessidade de individualização do destinatário da requisição, prova de sua inequívoca ciência e
intenção  deliberada  de  não  cumprir  a  ordem para  que  ocorra  a  responsabilização  penal.  O
mandado de intimação não adverte o destinatário de que o não cumprimento caracteriza crime,
bem como na decisão o juízo ressalta que o descumprimento acarretará aplicação de multa diária.
Aplicação do Enunciado 61 da 2ª CCR: Para a configuração do crime de desobediência, além do
descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de
sanção de natureza civil,  processual civil  e administrativa, e que o destinatário da ordem seja
advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. Falta de justa causa para 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.

505. Processo: 1.32.000.000647/2017-29 Voto: 8512/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Representação na qual a noticiante afirma
que as contribuições previdenciárias descontadas da sua remuneração não foram devidamente
repassadas ao INSS, pelo seu ex-empregador. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Oficiada,  a  Receita  Federal  informou que  os  créditos  tributários  constituídos  em desfavor  do
contribuinte  investigado  estariam  quitados  ou  parcelados.  Ausência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Aplicação do Enunciado nº 24
da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel.
Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  21/08/2014;  HC  243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis
Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.
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Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser
recolhidos ou repassados para a autarquia previdenciária. Caso, após atuação do Fisco, venha a
se  constituir  definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,  configurando,  assim,  a  indispensável
condição  de  procedibilidade,  o  Ministério  Público  Federal  prontamente  promoverá  a
correspondente 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)

507. Processo: 1.20.000.000975/2016-65 Voto: 8437/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada em face de professor da Universidade Federal de Mato
Grosso " UFMT, imputando-lhe o crime de falsidade ideológica por preencher os diários de classe
posteriormente,  não refletindo a realidade da frequência dos alunos e por atribuir  a outrem o
encargo de ministrar aulas em seu lugar. Imputou-lhe ainda o delito de falsificação de documento
público, aduzindo que "faz alteração dos documentos a fim de lhe beneficiar e beneficiar outros
mais chegados a ele". Alegou ainda que o referido professor, embora pago para atuar em regime
de dedicação exclusiva, estaria somente dedicado. Por fim, acusa um doutorando e uma mulher
de falsificação de material.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de declínio
(Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  1)  Quanto aos  crimes de falsidade ideológica,  falsificação de
documento  público e  associação  criminosa perante a  UFMT,  não há elementos mínimos que
apontem as práticas delituosas a justificar a continuidade da persecução penal. A representante
não apresentou qualquer elemento de prova capaz de embasar suas alegações. O que se verifica,
de  modo geral,  é  que  a  insatisfação  da  representante  é  contra  o  método  de  avaliação  dos
professores, em particular do representado, visto que as acusações não são propriamente crimes
ou  atos  de  improbidade  administrativa,  mas  sim  de  divergências  acadêmicas  em  que  a
representante se sente universalmente "perseguida" por professores e colegas. Homologação do
arquivamento. 2) Quanto a prática de eventual crime por parte do doutorando, em razão de ter
apresentado  declaração  supostamente  falsa  perante  a  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do
Estado de Mato Grosso, trata-se, em tese, de ato causador de dano ao erário estadual, além de
crime praticado perante órgão da Administração Pública Estadual. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Suspensão condicional do processo)

508. Processo: 1.00.000.016699/2017-21 Voto: 8559/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART. 171, §3º, C/C ART. 29, AMBOS
DO CP. DECISÃO JUDICIAL DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 171,
§1º,  C/C  ART.  155,  §2º,  AMBOS  DO  CP,  QUE  ENSEJA,  EM  TESE,  A  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO PELO PROCURADOR
DA REPÚBLICA.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  ART.  28  DO  CPP.  SÚMULA 696  DO  STF.
CONHECIMENTO DA REMESSA. INSISTÊNCIA NO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  1.  Trata-se  de  denúncia  oferecida  contra  investigados,
atribuindo-lhes a prática do crime previsto no art. 171, §3º, c/c art. 29, ambos do CP, uma vez que
apresentaram perante a CEF atestado médico falso, que diagnosticava um dos acusados como
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portador do vírus HIV, permitindo, com isso, o saque do FGTS. 2. Após a instrução processual, o
Juiz  Federal,  com fulcro  no art.  383,  §  1°,  do CPP (emendatio  libelli),  em audiência  proferiu
decisão desclassificando a conduta atribuída aos acusados para o tipo penal descrito no art. 171,
§1º,  c/c  art.  155,  §2º,  ambos do  CP.,  que ensejaria,  em tese,  benefícios  previstos  na Lei  n°
9.099/95.  3.  Aberta  vista dos autos ao Ministério  Público Federal,  o Procurador da República
oficiante deixou de propor o benefício da suspensão condicional do processo por entender que "(")
resta claramente prejudicada a aplicação ao presente caso do que prevê o §1º do artigo 171 do
Código Penal, tendo em vista que os réus obtiveram, a título de vantagem ilícita - por não fazerem
jus  ao  saque  do  FGTS,  nos  parâmetros  da  lei  "  a  quantia  de  R$  8.392,10,  valor
inquestionavelmente  relevante,  que  afasta  qualquer  alusão  à  quantia  de  pequeno  valor."  4.
Considerando que o crime tipificado no art. 171, §1º, c/c art. 155, §2º, ambos do CP, enseja, em
tese, benefícios previstos na Lei n° 9.099/95, o caso é de conhecimento da remessa, em face da
aplicação analógica do art.  28 do CPP " Súmula 696 do STF. 5. No mérito, não resta dúvida
acerca da perfeita subsunção dos fatos ao delito descrito no art. 171, §3º do CP, uma vez que a
investigada apresentou perante a Caixa Econômica Federal atestado médico, sabendo ser falso,
para que com isso pudesse sacar valores de FGTS. 6. O estelionato privilegiado, previsto no §1º,
do art.  171 do CP,  não se aplica à  situação  em questão,  pois  o  crime aqui  discutido sofreu
influência  da  majorante  prevista  no  §3º  do  mesmo artigo.  Assim,  nos  casos  em que  houver
incidência  da  majorante  em questão,  não  pode haver  aplicabilidade  da  minorante  do §1º.  7.
Inaplicabilidade da figura privilegiada do crime de estelionato, prevista no art. 171, § 1º, do CP,
pois apesar de a ré ser tecnicamente primária, não é de pequeno valor do prejuízo (R$ 8.392,10),
além do que não cabe a aplicação do princípio da insignificância ao caso. 8. O "pequeno prejuízo",
que pode ser, em regra, até um salário-mínimo, é o verificado por ocasião da realização do crime.
(HC " 9199 - QUINTA TURMA - RSTJ 126/370 - Relator FELIX FISCHER - V.U.). 9. Insistência no
não oferecimento da suspensão condicional do processo, uma vez que os elementos constantes
dos autos apontam para a prática do crime previsto no art. 171, §3º c/c art. 29, ambos do CP, que
é incompatível com a incidência da minorante do §1º do mesmo artigo.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

509. Processo: JF/PR/CUR-5013419-
43.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8656/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta narrada
não  se  amolda  ao  crime  previsto  no  artigo  19  da  Lei  7.492/1986,  promoveu  o  declínio  de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de estelionato (art.
171 do CP). Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado financiamento, para os fins
da proteção jurídico-penal conferida pelo  art.  19 da Lei  Federal  nº  7.492/86,  a  concessão de
crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico.
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento
agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um
curso  superior  ("FIES"),  casos  em  que  o  Estado  Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-
econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas  atividades  e,  por  isso,  são  elas
sistemicamente facilitadas. 4. Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se notícia de
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falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não quanto à destinação dos recursos (os
quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição dos correspondentes veículos). Tal
falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à destinação dos recursos) é idêntica à
verificada nos empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da proteção jurídico-
penal financeira (qual seja, a finalidade a ser dada aos recursos) não tem sido lesionado. O que
se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a aquisição de automóveis, é exclusivamente
o patrimônio das instituições financeiras,  sem qualquer prejuízo à política estatal  ou propósito
macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação
residual do art.  171 do Código Penal,  diante da tipificação do crime de estelionato.  6.  Neste
contexto,  torna-se necessário  estabelecer  diferenciação entre  as fraudes financeiras quanto à
finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e,  consequentemente, da atribuição do Ministério Público
Estadual. 8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no
art. 171 do CP.

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

510. Processo: JF/PR/CUR-5015506-
35.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8658/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. O Procurador da República oficiante, entendendo que a conduta narrada não
se amolda ao crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de atribuições e
a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de estelionato (art. 171 do CP).
Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado financiamento, para os fins da proteção
jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei Federal nº 7.492/86, a concessão de crédito facilitada
por política  estatal,  amparada esta  por  determinado propósito  macroeconômico.  É o  caso  do
financiamento (em sentido estrito)  a quem deseje praticar agricultura (financiamento agrícola),
adquirir  imóvel  (financiamento  imobiliário),  reformar  sua  casa  ("Construcard"),  fazer  um curso
superior ("FIES"),  casos em que o Estado Brasileiro,  inspirado por objetivo político-econômico
maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas  atividades  e,  por  isso,  são  elas  sistemicamente
facilitadas. 4. Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se notícia de falsificação na
identidade dos tomadores do crédito, não quanto à destinação dos recursos (os quais costumam
ser, realmente, utilizados para a aquisição dos correspondentes veículos). Tal falsificação (quanto
à identidade do tomador e não quanto à destinação dos recursos) é idêntica à verificada nos
empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da proteção jurídico-penal financeira
(qual  seja,  a  finalidade  a  ser  dada  aos  recursos)  não  tem  sido  lesionado.  O  que  se  viola
rotineiramente,  na  obtenção  de  crédito  para  a  aquisição  de  automóveis,  é  exclusivamente  o
patrimônio  das  instituições  financeiras,  sem  qualquer  prejuízo  à  política  estatal  ou  propósito
macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação
residual  do art.  171 do Código Penal,  diante  da tipificação do crime de estelionato.  6.  Neste
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contexto,  torna-se necessário  estabelecer  diferenciação entre  as fraudes financeiras quanto à
finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e  as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e, consequentemente,  da atribuição do Ministério Público
Estadual.  8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no
art. 171 do CP.

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

511. Processo: JF/PR/CUR-5017726-
06.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8682/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta narrada
não  se  amolda  ao  crime  previsto  no  artigo  19  da  Lei  7.492/1986,  promoveu  o  declínio  de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de estelionato (art.
171 do CP). Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado financiamento, para os fins
da proteção jurídico-penal conferida pelo  art.  19 da Lei  Federal  nº  7.492/86,  a  concessão de
crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico.
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento
agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um
curso  superior  ("FIES"),  casos  em  que  o  Estado  Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-
econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas  atividades  e,  por  isso,  são  elas
sistemicamente facilitadas. 4. Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se notícia de
falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não quanto à destinação dos recursos (os
quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição dos correspondentes veículos). Tal
falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à destinação dos recursos) é idêntica à
verificada nos empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da proteção jurídico-
penal financeira (qual seja, a finalidade a ser dada aos recursos) não tem sido lesionado. O que
se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a aquisição de automóveis, é exclusivamente
o patrimônio das instituições financeiras,  sem qualquer prejuízo à política estatal  ou propósito
macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação
residual do art.  171 do Código Penal,  diante da tipificação do crime de estelionato.  6.  Neste
contexto,  torna-se necessário  estabelecer  diferenciação entre  as fraudes financeiras quanto à
finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e,  consequentemente, da atribuição do Ministério Público
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Estadual. 8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no
art. 171 do CP.

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

512. Processo: JF/PR/CUR-5023177-
12.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8499/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta narrada
não  se  amolda  ao  crime  previsto  no  artigo  19  da  Lei  7.492/1986,  promoveu  o  declínio  de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual da Região de Curitiba/PR, visando a apuração do
delito de estelionato (art. 171 do CP). Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado
financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei Federal nº
7.492/86, a concessão de crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado
propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar
agricultura (financiamento agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar sua casa
("Construcard"), fazer um curso superior ("FIES"), casos em que o Estado Brasileiro, inspirado por
objetivo político-econômico maior, incentiva e fomenta determinadas atividades e, por isso, são
elas sistemicamente facilitadas.  4.  Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se
notícia  de falsificação na identidade dos  tomadores do crédito,  não quanto à  destinação dos
recursos (os quais costumam ser,  realmente,  utilizados para a aquisição dos correspondentes
veículos).  Tal  falsificação  (quanto  à  identidade  do  tomador  e  não  quanto  à  destinação  dos
recursos) é idêntica à verificada nos empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da
proteção jurídico-penal financeira (qual seja, a finalidade a ser dada aos recursos) não tem sido
lesionado. O que se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a aquisição de automóveis,
é exclusivamente o patrimônio das instituições financeiras, sem qualquer prejuízo à política estatal
ou propósito macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a
aplicação residual do art. 171 do Código Penal, diante da tipificação do crime de estelionato. 6.
Neste contexto, torna-se necessário estabelecer diferenciação entre as fraudes financeiras quanto
à  finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e,  consequentemente, da atribuição do Ministério Público
Estadual. 8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público do Estado do Paraná para prosseguir na investigação do crime de estelionato,
previsto no art. 171 do CP.

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

513. Processo: JF/PR/CUR-5031259- Voto: 8681/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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66.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta narrada
não  se  amolda  ao  crime  previsto  no  artigo  19  da  Lei  7.492/1986,  promoveu  o  declínio  de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de estelionato (art.
171 do CP). Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado financiamento, para os fins
da proteção jurídico-penal conferida pelo  art.  19 da Lei  Federal  nº  7.492/86,  a  concessão de
crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico.
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento
agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um
curso  superior  ("FIES"),  casos  em  que  o  Estado  Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-
econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas  atividades  e,  por  isso,  são  elas
sistemicamente facilitadas. 4. Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se notícia de
falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não quanto à destinação dos recursos (os
quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição dos correspondentes veículos). Tal
falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à destinação dos recursos) é idêntica à
verificada nos empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da proteção jurídico-
penal financeira (qual seja, a finalidade a ser dada aos recursos) não tem sido lesionado. O que
se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a aquisição de automóveis, é exclusivamente
o patrimônio das instituições financeiras,  sem qualquer prejuízo à política estatal  ou propósito
macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação
residual do art.  171 do Código Penal,  diante da tipificação do crime de estelionato.  6.  Neste
contexto,  torna-se necessário  estabelecer  diferenciação entre  as fraudes financeiras quanto à
finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e,  consequentemente, da atribuição do Ministério Público
Estadual. 8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no
art. 171 do CP.

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

514. Processo: JF/PR/CUR-5058306-
15.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8679/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
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possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta narrada
não  se  amolda  ao  crime  previsto  no  artigo  19  da  Lei  7.492/1986,  promoveu  o  declínio  de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de estelionato (art.
171 do CP). Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado financiamento, para os fins
da proteção jurídico-penal conferida pelo  art.  19 da Lei  Federal  nº  7.492/86,  a  concessão de
crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico.
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento
agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um
curso  superior  ("FIES"),  casos  em  que  o  Estado  Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-
econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas  atividades  e,  por  isso,  são  elas
sistemicamente facilitadas. 4. Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se notícia de
falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não quanto à destinação dos recursos (os
quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição dos correspondentes veículos). Tal
falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à destinação dos recursos) é idêntica à
verificada nos empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da proteção jurídico-
penal financeira (qual seja, a finalidade a ser dada aos recursos) não tem sido lesionado. O que
se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a aquisição de automóveis, é exclusivamente
o patrimônio das instituições financeiras,  sem qualquer prejuízo à política estatal  ou propósito
macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação
residual do art.  171 do Código Penal,  diante da tipificação do crime de estelionato.  6.  Neste
contexto,  torna-se necessário  estabelecer  diferenciação entre  as fraudes financeiras quanto à
finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e,  consequentemente, da atribuição do Ministério Público
Estadual. 8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no
art. 171 do CP.

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

515. Processo: JF/PR/CUR-5065426-
12.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8680/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE
FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL,  PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de
documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição
financeira privada. 2. A Procuradora da República oficiante, entendendo que a conduta narrada
não  se  amolda  ao  crime  previsto  no  artigo  19  da  Lei  7.492/1986,  promoveu  o  declínio  de
atribuições e a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de estelionato (art.
171 do CP). Discordância do Juízo Federal. 3. Deve ser considerado financiamento, para os fins
da proteção jurídico-penal conferida pelo  art.  19 da Lei  Federal  nº  7.492/86,  a  concessão de
crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico.
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento
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agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um
curso  superior  ("FIES"),  casos  em  que  o  Estado  Brasileiro,  inspirado  por  objetivo  político-
econômico  maior,  incentiva  e  fomenta  determinadas  atividades  e,  por  isso,  são  elas
sistemicamente facilitadas. 4. Nos casos de fraude para a aquisição de veículos tem-se notícia de
falsificação na identidade dos tomadores do crédito, não quanto à destinação dos recursos (os
quais costumam ser, realmente, utilizados para a aquisição dos correspondentes veículos). Tal
falsificação (quanto à identidade do tomador e não quanto à destinação dos recursos) é idêntica à
verificada nos empréstimos em geral. 5. Isso indica que o principal objeto da proteção jurídico-
penal financeira (qual seja, a finalidade a ser dada aos recursos) não tem sido lesionado. O que
se viola rotineiramente, na obtenção de crédito para a aquisição de automóveis, é exclusivamente
o patrimônio das instituições financeiras,  sem qualquer prejuízo à política estatal  ou propósito
macroeconômico, protegido pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86, mas, cabendo, no caso, a aplicação
residual do art.  171 do Código Penal,  diante da tipificação do crime de estelionato.  6.  Neste
contexto,  torna-se necessário  estabelecer  diferenciação entre  as fraudes financeiras quanto à
finalidade  do  dinheiro  obtido  (que  se  manteriam  sob  atribuição  e  competência  federais
especializadas)  e as meramente falsificadoras da identidade ou qualificação do tomador (que
deveriam  ser  consideradas  de  atribuição  e  competência  não  especializadas  "  estaduais  ou
federais, conforme a titularidade da instituição financeira prejudicada). 7. No caso dos autos, em
que  se  verificou  a  utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do
veículo, a conduta tipifica o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado
em detrimento de instituição financeira privada, portanto, seguindo o entendimento acima exposto,
de competência da Justiça Estadual e,  consequentemente, da atribuição do Ministério Público
Estadual. 8. Voto pelo conhecimento da remessa e, no mérito, pelo declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação do crime de estelionato, previsto no
art. 171 do CP.

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

516. Processo: DPF-PATOS-0077/2017-INQ Voto: 8691/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  dano  ao  patrimônio  da  União  (CP,  art.  163).  Ofício  do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas " DNOCS noticiando vandalismo na torre da
tomada d'água do açude de São Gonçalo no município de Sousa/PB. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Realizada  a  perícia  no  local,  concluiu-se  pela
impossibilidade de análise de vestígios, tendo em vista a realização de obra para reparo dos
danos  causados,  sendo  o  local  do  crime  adulterado  e  prejudicado.  Ausência  de  circuito  de
imagens de segurança. Ausência de materialidade delitiva Inexistência de indícios mínimos de
autoria.  Inviabilidade  de  novas  diligências.  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

517. Processo: JF/CE-0809029-19.2017.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 8701/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  OCORRÊNCIA  DOS  CRIMES  DE  ESTELIONATO  E
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ARTS. 171, §3º E 304). MPF: PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
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PROSSEGUIMENTO NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática
dos supostos crimes de estelionato e uso de documento falso (CP, arts. 171, §3º e 304), tendo em
vista  que pessoa não identificada abriu  conta  perante  a  Caixa  Econômica  Federal,  utilizando
documentos falsos em nome de terceiro, com intuito de obter empréstimo consignado. Consta dos
autos que o empréstimo fraudulento gerou um prejuízo para a CEF no valor de R$ 9.045,69. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que a autoria delitiva
não restou  comprovada,  uma vez  que a identidade  utilizada para a  fraude  seria  de péssima
qualidade, não possibilitando a identificação do autor, bem como a não apresentação de imagens
pela CEF, ante a sua inexistência. 3. Discordância da Juíza Federal por entender que existem
diligências cabíveis para apuração da possível autoria. 4. No atual estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, considero prematuro o arquivamento do presente
procedimento, uma vez que, como bem informa a magistrada, o empréstimo fraudulento teria sido
efetuado via 'internet banking", havendo a possibilidade de solicitação de informações acerca do
IP vinculado à transação,  a fim de identificar  o possível  autor.  6.  Ante o exposto,  presente a
necessidade de realização de novas diligências para a completa elucidação do fato, voto pela
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

518. Processo: JF/MG-0023116-23.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 8687/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8137/90, art. 1º) e crime
de sonegação de contribuição previdenciária (AP, art. 337-A). Notícia de que representante legal
de empresa não teria recolhido, no período de 2011 a 2013, as contribuições sociais devidas a
entidades  do  terceiro  setor  e  à  seguridade  social.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  sob  o
fundamento  de  que  restou  evidenciado  que  a  investigada,  ao  tempo  dos  fatos,  não  possuía
condições psicológicas para gerir sua empresa, apontando a falta de interesse de agir do Estado,
diante  da  impossibilidade  de  se  atingirem  os  escopos  da  sanção  penal.  Discordância  do
magistrado,  por  entender  prematura  a  promoção  de  arquivamento.  Revisão  de  arquivamento
(CPP, art. 28 c/c LC Nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que no período em que não houve o
recolhimento dos tributos e das contribuições previdenciárias, a investigada teria sido internada
várias vezes em decorrência de distúrbios psiquiátricos (esquizofrenia), o que teria prejudicado o
gerenciamento da empresa. A investigada declarou que não teve condições financeiras para quitar
as dívidas após o fechamento do restaurante, pois, atualmente, a sua única fonte de renda seria o
benefício de aposentadoria que recebe. Observa-se que a investigada possui quase 70 anos de
idade e, segundo os laudos médicos acostados aos autos, padece de forte doença mental, fato
que  autoriza,  excepcionalmente,  o  reconhecimento  da  ausência  de  dolo  em  sua  conduta.
Ademais, verifica-se que todos os trâmites administrativos necessários à apuração da dívida já
foram observados, tanto que os débitos já estão inscritos em dívida ativa, em fase de cobrança
judicial. Falta de justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

519. Processo: JF-PGN-0001696-32.2017.4.01.3906-
INQ

Voto: 8686/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE PARAGOMINAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  notícia  de  suposta  fraude  na  concessão  de
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financiamentos custeados pelo PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que remonta ao ano de
2008. O possível autor não foi localizado, sobrevindo informação de que possivelmente a obra foi
abandonada pelo beneficiário. Diligências realizadas com o intuito de atestar a suposta ocorrência
de  ilícitos.  Fatos  que  apontam  para  possível  descumprimento  contratual.  Esgotamento  de
diligências  razoavelmente  exigíveis,  mormente  levando  em  conta  a  antiguidade  dos  fatos.
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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

520. Processo: JFRS/SLI-5002418-
97.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8448/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a entrada em território
nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
necessária, configurando a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. A Procuradora da
República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,
tendo em vista que o valor das mercadorias apreendidas foi de R$ 1.255,60, sendo que o valor
dos tributos iludidos de R$ 627,80, seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00. 3. Discordância do
Magistrado, ao argumento de que os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação do
princípio da insignificância. 4. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49,
in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que
ausente reiteração da conduta. 5. No caso, em consulta ao sistema COMPROT, verifica-se que o
investigado possui mais 5 reiterações, praticadas somente nos últimos cinco anos anteriores à
presente apreensão, fato que demonstra a habitualidade nesse tipo de prática criminosa e impede
a aplicação do princípio da insignificância. 6. Prosseguimento das investigações.

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

521. Processo: JFRS/SLI-5003168-
02.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8352/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a entrada em território
nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
necessária, configurando a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. A Procuradora da
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República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,
tendo em vista que o valor das mercadorias apreendidas foi de R$ 4.264,00, sendo que o valor
dos tributos iludidos de R$ 1.955,91, seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00. 3. Discordância
do Magistrado, ao argumento de que os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação
do princípio da insignificância. 4. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº
49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00)
como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde
que ausente reiteração da conduta. 5. No caso, em consulta ao sistema COMPROT, verifica-se
que  o  investigado  possui  mais  15  reiterações,  praticadas  somente  nos  últimos  cinco  anos
anteriores à apreensão, fato que demonstra a habitualidade nesse tipo de prática criminosa e
impede a aplicação do princípio da insignificância. 6. Prosseguimento das investigações.

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

522. Processo: JF-SS-0000317-29.2015.4.05.8202-
INQ

Voto: 8674/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de apropriação indébita (CP, art. 168), por parte de empresa que
teria deixado de repassar valores financeiros movimentados, oriundos de contrato de prestação
de serviços firmado com a Caixa Econômica Federal  - CEF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, verificou-se que, inicialmente, as partes discordavam dos
valores apontados como devidos, mas, após o ajuizamento de ação de execução de dívida, as
partes firmaram acordo de pagamento e o referido processo restou extinto. Ausência de prejuízo.
Fatos  solucionados.  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

523. Processo: DPF/MT-00275/2013-INQ Voto: 8440/2017 Origem:  GABPR4-MBL  -
MARCELLUS BARBOSA LIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão de suposta fraude na obtenção de financiamento para aquisição de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A teor de recente entendimento
firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, a fraude em contrato bancário na modalidade
de empréstimo Crédito Direto ao Consumidor " CDC para aquisição de veículo com gravame de
alienação  fiduciária  caracteriza,  em  tese,  o  delito  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cabendo  a
persecução ao Ministério Público Estadual.  Carência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente 2ª CCR:
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00, Sessão 683, 31/07/2017, unânime. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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524. Processo: DPF/RO-0215/2017-INQ Voto: 8431/2017 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171) e/ou de falsificação de
selo  ou  sinal  público  (CP,  art.  296,  §1º.  III),  tendo  em vista  que  pessoa  desconhecida  teria
anunciado falsa venda de veículo em site, apresentando-se como agente da polícia federal, com o
objetivo de obter vantagem indevida. Segundo consta dos autos o suposto vendedor teria enviado
foto de carteira funcional à vítima para dar maior credibilidade. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). O fato de o investigado se apresentar como servidor público federal
não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público Federal. Prejuízo restrito aos particulares.
Inexistência 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

525. Processo: SPF/BA-00712/2017-INQ Voto: 8560/2017 Origem: GABPR003-DJM - DANILO
JOSE MATOS CRUZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de coação no curso do processo (CP, art.
344).  Réu  em  ação  penal  teria  agredido  fisicamente  particular  que  noticiou  ao  MPF  a
irregularidade  na  concessão  do  benefício  previdenciário  obtido  pelo  investigado.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da  2ª  CCR).  Constata-se  dos  autos  a  ausência  de
indícios de que o uso da violência foi capaz de interferir no curso do processo penal. A agressão
praticada pelo acusado ocorreu após encerrada a fase de instrução processual penal. Ausentes
elementos necessários para configuração do tipo penal. Possível crime de lesão corporal (CP, art.
129), cuja competência é da Justiça Estadual.  Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses  da  União  ou  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor ao Ministério Público Estadual.

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

526. Processo: SR/DPF/PI-0667/2017-IPL Voto: 8581/2017 Origem: GABPRM - 

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 Campo Grande do Piauí/PI, em 25/07/2014 (CP, art. 157, § 2º, I, II e
V). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos que foi
subtraída a quantia de R$ 3.287,64 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos)  pertencentes  apenas  ao  Banco  Postal.  Ausência  de  qualquer  prejuízo  à  Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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527. Processo: 1.14.000.000110/2017-87 Voto: 8562/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
representante relata que estaria sofrendo ameaças por parte de traficante da região bem como de
pessoa que comprou casa pertencente à herança deixada pelo seu pai. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Ameaça ocorrida entre particulares. Ausência de ofensa a
bens,  interesses  ou  serviços  da  União  (art.  109,  IV,  da  CF).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

528. Processo: 1.17.001.000186/2017-91 - Eletrônico Voto: 8663/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta
prática de "pirâmide financeira" por parte dos representantes legais de empresa privada. Possível
crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Segundo o representante a empresa oferece sociedade mas, para
tanto, o sócio deve pagar determinada quantia e sua remuneração depende da quantidade de
novos sócios captados. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

529. Processo: 1.18.001.000616/2017-37 Voto: 8399/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestações realizadas na Sala de Atendimento ao Cidadão. Os representantes
solicitam investigação e punição dos envolvidos em exposição de arte que supostamente teria
estimulado  crianças  a  tocarem  em  homem  nu.  Possível  crime  previsto  no  art.  240  da  Lei
8.069/1990 (ECA). 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  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

530. Processo: 1.26.000.002367/2017-52 - Eletrônico Voto: 8498/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Expor à
venda medicamentos sem o devido registro junto ao órgão competente (ANVISA). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bem, interesse ou
serviço  da união,  de suas  autarquias,  fundações e  empresas  públicas.  Hipótese  que  não se
enquadra nos incisos IV, V do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de transnacionalidade
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. José Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

531. Processo: 1.28.000.001365/2017-71 Voto: 8502/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

532. Processo: 1.28.000.001571/2017-81 Voto: 8411/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que pessoa
desconhecida teria utilizado documentos falsos para efetuar a troca de pontuação de programa de
milhagem do representante para obter a passagem aérea. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

533. Processo: 1.28.000.001816/2017-71 Voto: 8505/2017 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.  Suposto  crime de  moeda falsa  (art.  289,  §  1º  do CP).  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

534. Processo: 1.30.001.003495/2017-81 Voto: 8586/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
representante denuncia anúncio de venda de imóvel pela internet em desacordo com as normas
de parcelamento de solo urbano previsto na Lei  n.  6.766/1979, em Realengo/RJ. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual interesse estadual ou municipal.
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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

535. Processo: 1.30.005.000460/2017-50 - Eletrônico Voto: 8485/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. A representante
alega  que  exposição,  realizada  em museu situado  na  cidade  São Paulo/SP,  estaria  expondo
crianças e adolescentes a conteúdo impróprio, uma vez que o artista fica exposto totalmente nu.
Possível crime previsto no art. 240 da Lei 8.069/1990 (ECA). 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 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

536. Processo: 1.30.020.000447/2017-11 Voto: 8501/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual  o  noticiante  relata  a  ocorrência  de diversas mortes,  com provável  atuação  de grupo de
extermínio e milícia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato que
não aponta para a existência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

537. Processo: 1.34.004.000578/2017-49 Voto: 8470/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO  MUNICIPIO  SAO
JOAO BOA VISTA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária. O Juízo Estadual encaminhou cópia de
decisão proferida em processo de execução, onde constatou divergência entre os valores que a
parte executada declarou ter recebido pela venda de dois imóveis e o montante declarado nas
escrituras públicas de compra e venda. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Possível  sonegação  de  Imposto  sobre  Transmissão  de  Bens  Imóveis  (ITBI),  de
competência  municipal,  conforme  art.  156,  II  da  CF/88.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério
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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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

538. Processo: 1.34.004.001008/2017-76 Voto: 8558/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  exercício  ilegal  da  medicina  (CP,  art.  282).  Representação  sigilosa
formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando a prestação de atendimento
médico por pessoa não inscrita  nos quadros do Conselho Regional  de Medicina.  Revisão de
declínio  (Enunciado nº 32).  Inexistência  de prejuízo a  bens,  serviços ou interesses da União.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

539. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000373-7-INQ Voto: 8494/2017 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência dos crimes de estelionato (CP. art. 171) e/ou crime contra a
ordem tributária  (Lei  nº  8137/90,  art.  1º).  Notícia  de  que  responsável  legal  de empresa  teria
emitido 61 boletos bancários para uma única sacada, que desconhecia a emissão de tais boletos.
Informações também de que a empresa, caracterizada como microempreendedor individual- MEI,
seria optante pelo regime de tributação simples que possui o faturamento fiscal anual restrito a R$
60.000,00, mas teria movimentado créditos no montante de R$ 176.794,12, somente nos últimos
doze meses. 1) Com relação à possível sonegação fiscal (Lei nº 8137/90, art. 1º). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou que não foi encontrado
registro da existência de procedimento fiscal em nome da empresa. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 24.876/SC, Marco Aurélio
Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe  19/03/2012;  HC  114.051/SP,  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
25/04/2011. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) No tocante à suposta ocorrência
de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Verifica-se que os boletos foram emitidos por meio de conta corrente junto à Caixa Econômica
Federal.  Entretanto,  consta  dos  autos  a  inexistência  de  prejuízos  a  serem  suportados  pela
empresa pública federal, uma vez que não houve inadimplência dos boletos. Considerando que
tais boletos foram emitidos em nome de particular e que este desconhecia a transação, o eventual
prejuízo foi 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
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 Aráujo Sá e Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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540. Processo: SR/DPF/MG-02137/2015-INQ Voto: 8633/2017 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão de suposta fraude na obtenção de financiamento para aquisição de veículo,
por meio de documentação falsa.  1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Contratação  de  empréstimo  por  meio  de  Cédula  de  Crédito  Bancário  (CCB).  Operação  de
financiamento não constatada, visto que ausente vinculação à finalidade específica, o que impede
a configuração de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Conduta que se amolda ao tipo
previsto no art. 171 do CP. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  A teor  de  recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, a fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo Crédito
Direto  ao  Consumidor  "  CDC,  realizada  sem  direcionamento  em  banco  ou  financeira,  para
aquisição  de  veículo  com  gravame  de  alienação  fiduciária  caracteriza,  em tese,  o  delito  de
estelionato (CP, art. 171), cabendo a persecução ao Ministério Público Estadual. Precedente 2ª
CCR: Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00, Sessão 683, 31/07/2017, 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
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 Aráujo Sá e Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

541. Processo: 1.00.000.013447/2008-59 Voto: 8623/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Preparatório  instaurado para apurar  a  possível  prática do crime de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A), pelo prefeito de Anápolis/GO, no período de janeiro de
2003 a dezembro de 2005, tendo em vista a ausência de repasse de contribuições ao Instituto de
Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis " ISSA. O Ministério Público Estadual,
no  ano  de  2008,  entendendo tratar-se  de  matéria  sujeita  à  competência  da  Justiça  Federal,
promoveu o  declínio  de  atribuições  ao  MPF.  O Procurador  da República  oficiante  suscitou  o
presente conflito de atribuições, por entender que, no caso, as contribuições não foram destinadas
a órgão federal,  já  que o ISSA possui  natureza municipal.  Ademais,  ressaltou a  ausência  de
qualquer outro fato que indique lesão a bens, serviços e interesses da União. Remetidos os autos
ao Procurador-Geral da República, este, à época, ratificou a posição adotada pelo MPF e remeteu
os autos ao Supremo Tribunal Federal, que, em junho de 2017, decidiu pela atribuição do PGR
para  a  solução  do  conflito.  Autos  remetidos  à  2ª  CCR para  análise.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Constata-se  dos  autos  que  os  fatos  versam
especificamente sobre a ausência de repasse das contribuições ao Instituto de Seguridade Social
dos Servidores Municipais de Anápolis " ISSA, instituto municipal, inexistindo qualquer informação
que aponte para a prática de crime contra o sistema financeiro. Consta, ainda, a informação de
que o município, após confissão de dívida, celebrou termo de ajustamento de conduta com o
Ministério  Público  Estadual,  no  qual  restou  determinado  o  parcelamento  do  débito,  estando,
segundo  última  informação,  em  dia.  Possível  crime  de  competência  da  Justiça  Estadual.
Inexistência de lesão a interesse tutelado pela União. Ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de
atribuições  ao  Parquet  Estadual  para  persecução  do  delito.  Caracterização  de  conflito  de
atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela Procuradora-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 à
Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
Exma.  Sra.  Procuradora-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
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Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

542. Processo: 1.22.000.002631/2017-05 - Eletrônico Voto: 8662/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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  realiza  consulta  ao  MPF  para  saber  se  a  prática  de  marketing  multinível  por
determinada empresa caracterizaria pirâmide financeira. Recebimento da promoção de declínio
de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O caso trazido não visou informar
notitia criminis, mas sim obter informações sobre a atuação de determinada empresa. Não cabe
ao Ministério Público, órgão essencial à função jurisdicional do Estado, a prestação de consultoria
jurídica de particulares, sendo sua função a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127 e art. 1º da LC nº 75/93). Carência
de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  do
feito.Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

543. Processo: 1.29.002.000328/2016-16 Voto: 8597/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  ocorrência  dos  crimes  de  sonegação  de
contribuição  previdenciária  e  falsificação  de  documento  particular  (CP,  arts.  337-A  e  298).
Procedimento instaurado, inicialmente, em razão da existência de indícios de ocultação dos reais
responsáveis por operação de importação, crime, em tese, praticado pelos responsáveis legais
das  empresas  investigadas.  Na  sessão  678ª,  a  2ª  CCR deliberou  pela  não  homologação do
arquivamento  por  considerar  prematuro.  Realização  de  novas  diligências.  Verificou-se  que  o
procedimento de controle aduaneiro da Receita Federal, que deu origem à Representação Fiscal
para Fins Penais, foi autuada na Procuradoria da República no Município de Rio Grande/RS e
resultou na instauração de Inquérito Policial e no indiciamento dos investigados nos crimes dos
arts. 299 e 304 do CP. Em análise de cópias dos contratos sociais e alterações das empresas
investigadas, não se verificou a participação de mesmo sócio nas duas empresas envolvidas. Foi
requisitado  à  Delegacia  da  Receita  Federal  que  informasse  eventual  existência  de  créditos
tributários em nome das pessoas jurídicas e físicas investigadas. Em resposta, foi informado que
consta apenas débito referente a contribuições previdenciárias, no valor de R$ 217,15. 1) Com
relação  ao  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Verificou-se que o valor  dos créditos não recolhidos
totalizam o montante de R$ 217,15. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20
da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00).  Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção,
na seara penal,  entre os crimes de descaminho ou sonegação de contribuição previdenciária,
razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do princípio  da  insignificância  a  estes  últimos
delitos. Homologação do arquivamento. 2) Quanto a possível ocorrência do delito de falsificação
de documento particular (CP, art. 298). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Notícia da constituição fraudulenta de pessoa jurídica por meio do registro de contrato
social e alterações de empresa supostamente inexistente. Delito cuja competência para processo
e julgamento é da Justiça Estadual. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União,
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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 Aráujo Sá e Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

544. Processo: DPF-OPE-00051/2015-INQ Voto: 8599/2017 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183 da Lei  nº 9472/97).  Após fiscalização realizada no município de Oiapoque/AP, a ANATEL
constatou que a investigada estaria explorando Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, sem
autorização legal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Acordo de cooperação
nº 02/2012 estabelecido entre a Agência Nacional de Telecomunicações " ANATEL e o Ministério
das  Comunicações  para  postergação  da  interrupção  cautelar  das  estações  'clandestinas'
enquanto não atendida a política pública de existir no Município, no mínimo, 03 (três) entidades
regularmente outorgadas e instaladas para transmitir à população programação de radiodifusão
de  sons  e  imagens.  Atividade  de  telecomunicação  irregular  tolerada  temporariamente  pela
ANATEL que,  mesmo  constatando  a  ausência  de  autorização,  absteve-se  de  interromper  o
funcionamento da estação fiscalizada, por reconhecer o atendimento ao interesse público, fixando
prazo aos responsáveis para a regularização da exploração. Precedentes da 2ª CCR (Processo nº
0003764-47.2015.4.01.3801,  Voto  nº  2577/2016,  Sessão  640ª,  unânime).  Notícia  de  que  a
empresa já encontra-se regularizada. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

545. Processo: JF-PGN-0002014-15.2017.4.01.3906-
INQ

Voto: 8481/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I), tendo em vista
o arrombamento de agência dos correios no município Dom Elizeu/PA, em 27/11/2014. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram realizadas diversas diligências com o intuito de
se identificar os possíveis autores do crime, mas todas elas restaram infrutíferas. Ausência de
câmeras de seguranças na agência ou nas proximidades. Perícia papiloscópica não encontrou
fragmentos  de  impressões  digitais  em  condições  de  exame  de  confronto.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível de investigação
a justificar diligências.  Falta de justa causa para o prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

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

546. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000065-6-INQ Voto: 8697/2017 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Segundo consta,  o  reclamante  teria  afirmado  que  somente  teve  atendimento  médico  em dia
posterior ao acidente de trabalho, enquanto a testemunha teria dito que o atendimento ocorreu no
mesmo dia do acidente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instado a prestar
esclarecimentos  perante a  autoridade  policial,  o  investigado esclareceu que  acreditava  que o
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reclamante tinha sofrido o acidente no mesmo dia em que solicitou atendimento médico,  não
sabendo informar se foi levado pela ambulância ou veículo da empresa. Ouvido, o reclamante
esclareceu que somente comunicou o acidente no dia seguinte em razão das fortes dores e por
estar acometido com febre. Ausência de indícios de má-fé. O falso testemunho se caracteriza
quando a testemunha afirma algo diverso daquilo que realmente sabe, o que não foi verificado no
presente caso. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

547. Processo: SR/DPF/PA-00865/2016-INQ Voto: 8683/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Banco da Amazônia para apurar suposta
defraudação de penhor (CP, 171, III), por beneficiário que teria alienado bens dados em garantia à
revelia do banco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Posterior alienação dos
bens,  sem aprovação do banco.  Hipótese de mero descumprimento contratual,  que deve ser
enfrentado na esfera cível. Informação de que a dívida com o banco foi renegociada. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR: 1.23.000.002386/2017-
91, 690ª Sessão de Revisão, de 25/09/2017, unânime. Homologação do arquivamento.

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

548. Processo: SRPF-AP-00038/2017-INQ Voto: 8504/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, incisos I e II) praticado contra agência dos
Correios " EBCT. Subtração da quantia de R$ 1.036,00 (um mil e trinta e seis reais). Revisão de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As imagens do sistema de gravações não permitiram a
identificação do autor, tendo em vista que fazia uso de capacete e trajes de motociclista. Perícia
papiloscópica não encontrou fragmentos de impressão papilar.  Carência de linha investigativa
apta a indicar os possíveis autores do fato. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

549. Processo: SRPF-AP-00132/2017-INQ Voto: 8507/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I), tendo em vista
o  arrombamento  de  agência  dos  correios  e  subtração  de  encomendas,  no  município  Porto
Grande/AP, em 10/02/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram realizadas
diversas diligências com o intuito de se identificar os possíveis autores do crime, mas todas elas
restaram infrutíferas.  Ausência  de  câmeras  de  seguranças  na  agência  ou  nas  proximidades.
Ausência de testemunhas. A perícia papiloscópica revelou fragmento papilar em condições de
confronto,  mas não foram encontrados suspeitos  cadastrados  no  sistema da  Policia  Federal.
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Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível
de  investigação  a  justificar  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

550. Processo: SRPF-AP-00252/2013-INQ Voto: 8568/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de furto (CP, art. 155, §4º, I)
contra os correios, tendo em vista a subtração de encomendas com aparelhos de telefone celular
em percurso aéreo operado por transportadora terceirizada no trajeto Belém/PA " Macapá/AP, em
06/07/2013.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiadas,  as
empresas de telefonia identificaram três linhas telefônicas habilitadas com os aparelhos furtados.
As três pessoas identificadas foram intimadas para prestar esclarecimentos, entretanto, somente
uma delas foi encontrada, momento em que afirmou perante autoridade policial que nunca foi
proprietária  do  telefone  furtado.  Evidencia-se  que  as  linhas  telefônicas,  possivelmente,  foram
registrados  em  nome  de  terceiros  alheios  aos  fatos.  Ausência  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

551. Processo: SRPF-AP-00453/2012-INQ Voto: 8497/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A), consistente na apreensão, em
estabelecimento comercial, de 11 máquinas caça-níquel com componente de origem estrangeira.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatada, em tese, a materialidade do
delito, tendo em vista a comprovação da origem estrangeira de determinadas peças. Diligências.
Foram ouvidas diversas pessoas, entre usuários e supostos responsáveis pelo estabelecimento,
mas nenhum depoimento foi capaz de apontar, de fato, quem seria o responsável pelas máquinas
caça-níquel e nem a quem pertencia o estabelecimento comercial. Depoimentos contraditórios.
Prejudicada a indicação da autoria do crime de contrabando. Ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Carência 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

552. Processo: SR/PF/CE-01526/2015-INQ Voto: 8484/2017 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) contra agência da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Subtração de cinquenta e duas encomendas, após
ameaça mediante emprego de arma de fogo, contra motorista terceirizado que conduzia o veículo
de  propriedade  dos  correios.  Revisão  de  arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.
Ausência de testemunhas no local do crime e de circuito de vigilância. A vítima declarou que não
teria  capacidade  de  efetuar  reconhecimento  facial  dos  autores  ou  fornecer  detalhes  para
elaboração de "retrato falado". Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

553. Processo: 1.12.000.000763/2017-31 Voto: 8636/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP,
art.  299).  A 1ª  Vara  do  Trabalho  de  Macapá  informou  que  a  Coordenadoria  de  Finanças  e
Contabilidade da Secretaria de Estado da Educação de Macapá " SEED/AP teria apresentado, em
seis processos trabalhistas executórios, certidões que atestavam a inexistência de créditos em
favor de caixas escolares. A magistrada constatou, após consulta ao portal da transparência, a
existência  de  créditos  já  liquidados  e  com  previsão  orçamentária  em  montante  superior  às
execuções.  Foram apensadas ao presente procedimento  outras cinco notícias  de  fato  com o
mesmo objeto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Com relação a três notícias
de  fato,  a  SEED/AP esclareceu  que,  no  momento  da  elaboração  das  certidões,  não  haviam
créditos  à  disposição  que  viabilizassem o  cumprimento  da determinação judicial.  O crime de
falsidade não restou evidenciado nesses casos, tendo em vista que a certidão atestou a realidade
da ocasião em que foram produzidas. Atipicidade da conduta. 2) No que concerne as outras três
notícias  de  fato,  a  SEED/AP informou que  havia  recursos  disponíveis  nos  Caixas  Escolares,
contudo houve equívoco por parte dos servidores na elaboração da certidão. Ausente nos casos a
vontade livre e consciente em expedir documento ideologicamente falso. Ademais, os créditos
disponíveis eram provenientes de convênios federais, destinados com o fim específico e vinculado
para  aquisição  de  suprimentos  de  alimentação  escolar,  sendo  tais  recursos  impenhoráveis.
Carência 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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

554. Processo: 1.12.000.000825/2017-12 Voto: 8665/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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  relata  possível  irregularidade no pagamento do seguro defeso referente ao ano de
2017. Segundo relato, o noticiante não conseguiu efetuar o saque de seu benefício, em razão da
ausência de depósito pelo INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Em consulta  ao  portal  da  transparência  constatou-se  que  o  representante  foi  beneficiário  no
período de 2012 à 2015. Oficiado, o INSS esclareceu que, no que concerne aos requerimentos
dos anos de 2016 e 2017, não houve a comprovação dos requisitos legais para obtenção do
benefício.  Ausência  de  indícios  de  irregularidade  no  recebimento  do  benefício.  Materialidade
delitiva não evidenciada. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

555. Processo: 1.12.000.001010/2017-42 Voto: 8563/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de patrocínio infiel (CP, art. 355).
Conforme documentos encaminhados pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, os
investigados, na condição de advogados constituídos da ré, após regularmente intimados para
apresentação de alegações finais por memoriais escritos, deixaram de fazê-lo, injustificadamente,
abandonando  a  defesa  de  seu  constituinte  sem  maiores  esclarecimentos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em decorrência dos fatos, o juízo decretou a revelia e
nomeou a Defensoria Pública da União para o exercício da defesa técnica. A configuração do
delito  de patrocínio  infiel  exige  a  existência  de efetivo  prejuízo  à  parte,  gerado em razão  da
conduta infiel por parte de seu procurador constituído. Prejuízo não verificado, tendo em vista a
assistência prestada pela DPU. O Juízo da ação penal aplicou multa de R$ 8.800,00 e comunicou
à OAB o ocorrido, para a adoção das respectivas providências disciplinares, conforme preconiza a
legislação  processual  e  profissional.  Sanção  extrapenal  que  se  mostrou  suficiente  para  a
prevenção e repressão do ilícito. Orientação nº 30 da 2ª CCR1. Homologação do arquivamento.

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

556. Processo: 1.13.000.002180/2017-15 - Eletrônico Voto: 8661/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em
vista declaração falsa realizada por servidor público sobre cumulação de cargos públicos. Consta
nos autos  que o  investigado ocupava,  cumulativamente,  o  cargo  de perito  na  polícia  civil  do
Amazonas e técnico judiciário  do TRT/11ª  Região,  pelo  período de 03/03/1993 e 15/10/2012.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o investigado, no momento de
sua posse no cargo no tribunal, em março/1993, deixou de apresentar declaração de acumulação
de  cargos  e/ou  empregos  no  tocante  a  existência  do  vínculo  com  a  Polícia  Civil  Estadual.
Entretanto, o crime analisado possui pena máxima de 5 anos. Prazo prescricional de 12 anos (CP,
art.  109, III).  Fatos ocorridos há mais de 20 anos. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

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

557. Processo: 1.14.000.003350/2017-33 Voto: 8557/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) contra carteiro da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Subtração de sete encomendas, mediante emprego de
arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Em sede de apuração preliminar,
constatou-se  a  ausência  de  informações  relevantes  para  viabilizar  diligências  tendentes  à
identificação da autoria delitiva. As características físicas descritas pela vítima não foram capazes
de trazer elementos aptos a identificar os criminosos. Impossibilidade de realização de perícia
papiloscópica tendo em vista a chuva que atingiu o veículo dos correios no deslocamento até a
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Policia Federal. Ausência de testemunhas. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

558. Processo: 1.14.008.000203/2017-31 Voto: 8628/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JEQUIE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  petição  encaminhada  por  E.S.C.,  informando  sobre  a
pretensão de celebrar acordo de colaboração premiada, no que se refere aos fatos apurados no
âmbito dos processos criminais e de improbidade administrativa, atinentes à Operação Carcará.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Procuradora da República oficiante,
considerando que não há fato objeto de investigação cível ou criminal, determinou o arquivamento
do presente procedimento, bem como instaurou procedimento próprio para acompanhar o acordo
de colaboração premiada. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento.

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

559. Processo: 1.14.015.000117/2017-30 Voto: 8417/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

560. Processo: 1.14.015.000122/2017-42 Voto: 8415/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

561. Processo: 1.14.015.000127/2017-75 Voto: 8414/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

562. Processo: 1.14.015.000134/2017-77 Voto: 8412/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

563. Processo: 1.15.000.000935/2017-64 Voto: 8640/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A), constatada no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Extrai-se dos autos que o reclamante foi condenado a assinar a carteira de trabalho do reclamado
referente a 8 meses de prestação de serviços, com salário de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta
reais). Embora sem valor concreto, conclui-se que os valores não recolhidos não ultrapassam o
patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20
da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00).  Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção,
na seara penal,  entre os crimes de descaminho ou sonegação de contribuição previdenciária,
razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do princípio  da  insignificância  a  estes  últimos
delitos.  Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp
1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015.  Precedente  2ª  CCR  "  Procedimento  MPF
1.34.025.000165/2016-35, 671 Sessão, de 13/02/2017, unânime). Homologação do arquivamento.

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

564. Processo: 1.15.000.002779/2017-76 Voto: 8617/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Possível
recebimento  indevido  de  auxílio-doença.  Informações  de  que  a  investigada  teria  exercido
atividade remunerada durante o recebimento do benefício. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Consta dos autos que o benefício de auxílio-doença foi concedido por acidente de
trabalho em novembro de 2008 e ficado ativo até agosto de 2009. Entretanto, em maio de 2009 a
investigada  teria  tentado  retornar  ao  trabalho,  mas  afastou-se  novamente  no  mês  seguinte.
Atividade  remunerada exercida durante  apenas um mês.  Benefício  que  foi  obtido  licitamente.
Retorno do agente ao exercício de atividade remunerada, concomitantemente com a percepção
do  referido  benefício  previdenciário,  que  revela  seu  possível  estado  de  miserabilidade,  pois,
apesar  de  doente,  resolveu  trabalhar,  em prejuízo  à  própria  saúde,  para  obter  indispensável
complementação e garantia de futura renda. Precedente deste Colegiado: Processo n° 0007764-
20.2014.4.05.8100 (IPL nº  1294/2013-4),  julgado na Sessão nº  622,  de 22/06/2015,  unânime.
Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

565. Processo: 1.16.000.003072/2017-40 Voto: 8483/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I) praticado contra carteiro dos CORREIOS.
Relato de que o carteiro foi abordado por dois indivíduos não identificados, que levaram o veículo
de propriedade dos correios com todas encomendas. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Após a realização de busca pela autoridade policial, o veículo foi encontrado. Realizada a
perícia  papiloscópica  no  veículo,  constatou-se  que  os  fragmentos  de  impressão  digital
encontrados pertenciam ao funcionário dos correios, não sendo capaz de apontar evidências que
pudessem levar aos autores do delito. Ausência de câmeras de seguranças no local do crime.
Ouvido,  o  carteiro  não  foi  capaz  de  apresentar  elementos  suficientes  para  identificar  os
criminosos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar
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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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

566. Processo: 1.16.000.003115/2017-97 Voto: 8699/2017 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. Crime de roubo (CP, art. 157) do equipamento DMC " Dispositivo Móvel de Coleta
de propriedade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 11/11/2016. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. As características descritas pela vítima não
trouxe  elementos  que  possibilitassem  a  identificação  dos  autores.  Não  foram  fornecidas  ou
coletadas quaisquer registros, imagens, testemunhas e/ou quaisquer tipos de informações que
permitam  a  identificação  da  autoria.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

567. Processo: 1.20.000.000292/2016-16 Voto: 8566/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Representação realizada a partir de ofício expedido pela
Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, encaminhando diversas
denúncias realizadas pelo Disque Direitos Humanos, relatando a prática de exploração sexual,
tráfico  de  órgãos,  assassinatos  e  produção  de  vídeos  pornográficos  envolvendo  crianças  e
adolescentes na cidade de Cuiabá/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Após a realização de diligências realizadas no local  mencionado pela  denunciante  não foram
encontrados indícios da prática de crime. Os moradores da região relataram que a denúncia teria
sido realizada por mulher conhecida por fazer diversas acusações infundadas em desfavor de
seus vizinhos, não estando ela em pleno gozo de suas capacidades mentais. A corregedoria geral
do MPE/MT, Promotoria de Infância e demais órgãos oficiados foram unânimes em afirmar que os
relatos do disque denúncia advinham da mulher acometida de gravíssimos transtornos mentais, e
que ela já acionou diversas vezes o Disque Direitos Humanos. Ausência de 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

568. Processo: 1.22.000.004425/2016-41 Voto: 8588/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento do Cidadão,
noticiando possível crime de tráfico de pessoas (CP, art. 231). Segundo relato, duas mulheres
estariam comandando esquema de tráfico de mulheres para realizarem prostituição na Holanda.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada para fornecer dados adicionais e
mais precisos sobre os fatos, como o nome de possíveis vítimas e o modo como a organização
operava, o representante quedou-se inerte. Foram realizadas buscas em redes sociais com os
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nomes fornecidos pelo denunciante, mas não foi possível evidenciar qualquer indício da prática do
crime nos perfis encontrados. Pesquisas realizadas no Sistema de Tráfico Internacional indicaram
que  uma  das  investigadas  teria  realizado  apenas  uma  viagem  para  o  exterior  e  não  teria
retornado. A outra investigada teria realizado oito viagens para o exterior, sempre retornando em
prazo  não  superior  à  noventa  dias.  Ausência  de  elementos  que  indiquem  que  as  viagens
realizadas  teriam  correlação  com  o  crime  de  tráfico  de  mulheres.  Carência  de  elementos
concretos que indiquem a prática do crime. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

569. Processo: 1.22.003.000071/2017-16 Voto: 8511/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  sigilosa  formulada  perante  o  Ministério
Público do Trabalho noticiando recebimento indevido de seguro-desemprego. Possível crime de
estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Consta  na denúncia  que  o  investigado,  após
trabalhar  dois  anos  em empresa,  teria  realizado  acordo  de demissão  com intuito  de  receber
seguro-desemprego.  Contudo,  após  o  acerto  de  contas  trabalhista,  o  empregado  continuou
trabalhando na empresa durante três anos sem carteira de trabalho assinada, recebendo parcelas
de  seguro-desemprego  indevidamente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Oficiada,  a  empresa  esclareceu  que  a  contratação  do  empregado  se  deu  em
03/11/2011  e  o  vínculo  encerrou  em 18/03/2013.  Entretanto,  no  ano  de  2014,  o  empregado
solicitou a permanência na empresa como estagiário de direito. Posteriormente, após comunicar a
empresa sobre o trancamento do curso de direito, foi efetuado novo contrato de trabalho, que
iniciou-se em 01/03/2017 e foi encerrado em 01/06/2017. O ofício da empresa foi instruído com
todos os documentos comprobatórios. No caso, inexistem nos autos elementos de informação
capazes de demonstrar que o investigado teria continuado a laborar enquanto recebia seguro-
desemprego. Carência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

570. Processo: 1.22.024.000176/2017-27 Voto: 8500/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pela Universidade Federal de Ouro Preto " UFOP, para
apurar  o  suposto  crime  de  racismo  (Lei  nº  7716/89)  praticado  por  alunos  veteranos  contra
calouros em grupo de aplicativo. Segundo consta dos autos vários alunos veteranos participavam
do grupo e escreviam mensagens ofensivas de cunho homofóbico, racista e de incitação ao ódio.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise das conversas verifica-se que,
embora as mensagens possuam cunho sexual e imaturo, não são capazes de configurar o crime
de  racismo.  As  providências  tomadas  pela  Universidade  no  âmbito  administrativo  foram
suficientes,  uma  vez  que  estabeleceram  punições  para  os  alunos  envolvidos.  Carência  de
elementos suficientes que justifiquem a persecução penal. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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571. Processo: 1.23.000.001785/2017-34 Voto: 8422/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  no  curso  de  ação
previdenciária. Em audiência, verificou-se que a testemunha teria supostamente faltado com a
verdade ao afirmar que a autora sempre realizou trabalho que a qualificaria como trabalhadora
rural. Entretanto, a ação previdenciária foi julgada improcedente, uma vez que o juízo verificou
incoerência com os documentos e as declarações da própria autora. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

572. Processo: 1.23.000.002376/2017-55 Voto: 8635/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Banco da Amazônia para apurar possível
prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Suposta aplicação, em finalidade diversa
da prevista  em contrato,  de recursos provenientes de financiamento concedido por  instituição
financeira.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatação  de  que  o
cliente/investigado efetivamente adquiriu os bens objeto do financiamento. Recursos aplicados na
finalidade prevista em contrato. Posterior alienação dos bens, sem aprovação do banco. Hipótese
de mero descumprimento contratual,  que deve ser  enfrentado na esfera cível.  Eventual  crime
contra o Sistema Financeiro Nacional não configurado. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Precedente da 2ª CCR: 1.23.000.002386/2017-91, 690ª Sessão de Revisão, de
25/09/2017, unânime. Homologação do arquivamento.

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

573. Processo: 1.23.000.002377/2017-08 Voto: 8476/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Segundo informações apresentadas pela instituição financeira,
o  investigado  teria  contraído  operação  financeira  no  valor  de  R$  2.500,00,  referentes  ao
investimento  de  pesca  artesanal  com  recursos  do  FNO-PRONAF,  destinado  à  aquisição  de
apetrechos de pesca. Entretanto, supostamente abandonou a atividade e mudou-se de endereço.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  No  presente  caso,  conforme
documentação acostada aos autos, não houve destinação diversa da prevista aos recursos, uma
vez que os apetrechos de pesca foram efetivamente adquiridos.  Embora o investigado tenha
mudado  de  endereço,  nada  impede  que  continue  utilizando  os  citados  apetrechos  para  a
realização da atividade pesqueira. Notícia de que o investigado liquidou a dívida em 09/03/2015.
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. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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574. Processo: 1.25.008.000510/2017-39 - Eletrônico Voto: 8346/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  de  Representação Fiscal  para Fins  Penais  para  apurar  a
possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334). A investigada foi surpreendida na posse
de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas da documentação comprobatória
de  regular  importação,  sendo  o  valor  dos  tributos  iludidos  de  R$  10.074,09.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Enunciado nº 49 desta 2ª CCR admite 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.
Segundo o sistema COMPROT a investigada não possui  outras  autuações.  Na hipótese dos
autos, o valor que supera o patamar fixado é ínfimo (apenas R$ 74,09 reais), fato que autoriza,
excepcionalmente,  a aplicação do princípio da insignificância.  Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

575. Processo: 1.29.000.002579/2017-28 Voto: 8496/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do crime de  desobediência  (CP,  art.  330).  Ministério  do
Trabalho encaminhou cópia de auto de infração lavrado em face de proprietária de empresa, em
decorrência da desobediência de ordem de embargo da obra fiscalizada, bem como teria deixado
de apresentar  documentação  solicitada  pelo  fiscal.  Promoção  de  arquivamento  com base  no
Enunciado nº 61 desta 2ª CCR. Recurso interposto pelo Ministério do Trabalho por entender que
não seria caso de desobediência, mas sim de crime contra a organização do trabalho (CP, art.
205) e crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132). O Procurador da República
oficiante manteve a promoção de arquivamento. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-
IV). Verifica-se que a empresa descumpria normas relativas a segurança no trabalho, motivo pelo
qual  a  obra  teria  sido  embargada.  Posteriormente,  foi  constatado  que  a  empresa  teria
descumprido a ordem de embargo. Conduta que se amolda ao crime tipificado pelo art. 330 do
Código Penal.  Considerando que no caso em análise a empresa sofrerá sanção de natureza
administrativa, aplica-se o Enunciado nº 61 da 2ª CCR/MPF: "Para a configuração do crime de
desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que
não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e  administrativa,  e  que  o
destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime". Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do art. 18 do CPP.

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

576. Processo: 1.29.002.000292/2016-62 Voto: 8480/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  ocorrência  dos  crimes  de  sonegação  de
contribuição previdenciária e falso testemunho (CP, arts. 337-A e 342), verificado no bojo de ação
trabalhista.  Quanto  ao  falso  testemunho,  foi  requisitado  à  Delegacia  de  Polícia  Federal  a
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instauração de Inquérito Policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação
ao delito de sonegação de contribuição previdenciária,  verificou-se informações encaminhadas
pelo Juízo Trabalhista que o valor dos créditos não recolhidos totalizam o montante de R$ 249,10
(duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos). Consoante entendimento firmado pelo STJ, é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto
no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00). Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer
distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho  ou  sonegação  de  contribuição
previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes
últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no
REsp 1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015.  Precedente  2ª  CCR "  Procedimento  MPF
1.34.025.000165/2016-35, 671 Sessão, de 13/02/2017, unânime). Homologação do arquivamento.

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

577. Processo: 1.29.008.000545/2017-29 - Eletrônico Voto: 8664/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §4º, I) de uma bicicleta de propriedade da
Universidade Federal de Santa Maria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). As
diligências empreendidas não foram capazes de indicar o autor do furto. Ao ser ouvida, a última
aluna que utilizou a bicicleta relatou ter notado um pequeno defeito na tranca da bicicleta, razão
pela qual afirmou que a bicicleta poderia não ter sido trancada após a devolução. Em análise das
câmeras de segurança da UFSM não foi possível identificar o possível autor do delito, pois o furto
ocorreu  em  horário  de  grande  movimento  em  que  vários  alunos  faziam  uso  de  bicicletas
semelhantes. 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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

578. Processo: 1.29.011.000284/2017-98 - Eletrônico Voto: 8630/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

579. Processo: 1.32.000.000253/2017-71 Voto: 8482/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de  atendimento  do  cidadão
noticiando o recebimento indevido do benefício de seguro defeso por pessoa que não exerce
atividade  pesqueira.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificou-se que a investigada não
possui vínculos empregatícios, participações em sociedade, empresa ou qualquer outra fonte de
renda diversa da atividade pesqueira.  Ouvida,  a investigada descreveu com detalhes como é
executada a pesca na região, evidenciando que, de fato, exerce tal atividade. Ausência de indícios
de fraude no recebimento do benefício. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

580. Processo: 1.33.001.000464/2016-85 Voto: 8524/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato encaminhada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para apurar o suposto
crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Possível recebimento indevido de auxílio-
doença. Informações de que o investigado estaria de licença médica e teria exercido atividade
remunerada de taxista, no período de 15/01/2016 a 31/03/2016. Revisão do arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV).  Verifica-se dos autos que o investigado estaria de licença médica em
decorrência  de  problemas  psiquiátricos  relacionados  ao  trabalho.  Benefício  que  foi  obtido
licitamente. Retorno do agente ao exercício de atividade remunerada, concomitantemente com a
percepção do referido benefício previdenciário, que revela seu possível estado de miserabilidade,
pois, apesar de doente, resolveu trabalhar, em prejuízo à própria saúde, para obter indispensável
complementação e garantia de futura renda. Precedente deste Colegiado: Processo n° 0007764-
20.2014.4.05.8100 (IPL nº  1294/2013-4),  julgado na Sessão nº  622,  de 22/06/2015,  unânime.
Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

581. Processo: 1.36.002.000240/2017-32 - Eletrônico Voto: 8453/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Informações de que o
investigado  seria  "hacker"  e  estaria  realizando  pagamento  de  boletos  de  forma  fraudulenta.
Revisão de arquivamento.(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. A Polícia Federal realizou consulta
em banco de dados, a fim de verificar indícios de fraude bancária contra a Caixa Econômica
Federal, porém nada foi constatado. Carência, até o presente momento, de elementos concretos
que  indiquem  a  prática  delituosa.  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

582. Processo: 1.15.000.000712/2017-05 Voto: 8620/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto de veículo pertencente aos Correios (CP, art. 155, §4º). A
7ª CCR determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para análise de matéria de sua atribuição.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que inexistia câmeras de
seguranças nas proximidades do local do fato, bem como não houve testemunhas. O carteiro não
foi  capaz de  efetuar  reconhecimento  dos  autores  ou fornecer  maiores  detalhes.  Carência  de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual.  Inexistência  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do feito.  Homologação do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

583. Processo: 1.34.001.009529/2017-00 Voto: 8479/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de injúria racial (art. 140, §3º do CP), tendo em vista o relato de
que professor de faculdade particular teria desferido ofensas de cunho preconceituoso contra o
noticiante, durante aula de revisão de avaliações. O professor teria chamado o aluno de "negro
italiano" e que tudo que ele apresentava parecia "uma mistura de feijoada com pizza". Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse da
União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Aráujo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

 A sessão foi encerrada  às  quatorze horas e  cinquenta e dois minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos
membros.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

Titular

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE
PAULA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
Suplente

                                                           
DMPF-e - EXTRAJUDICIAL de 14/12/2017, Página 4

226/226


