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

ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
DE NOVEMBRO DE 2017

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
a  Sexcentésima  Nonagésima  Sétima 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.
José Bonifácio Borges de Andrada,  Dr.  Franklin Rodrigues da Costa e  a  Dra. Maria Helena de Carvalho
Nogueira de Paula. Na ocasião, o Colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/PR/CAS-5007921-
48.2016.4.04.7005-IP - Eletrônico 

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

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, VII, DA LC Nº
75/93. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. EVIDENCIADA A CONEXÃO ENTRE
OS FATOS.  ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para
apurar  o crime previsto no artigo 33,  da Lei  n.  11.343/2006 (tráfico de drogas),  em razão da
apreensão realizada no dia 19.01.2016, durante uma operação de rotina da PRF, em conjunto
com a Polícia Federal, no município de Cascavel/PR. 2. A Procuradora da República oficiante em
Cascavel/PR  manifestou-se  pelo  declínio  de  competência  em  favor  da  1ª  Vara  Federal  da
Subseção Judiciária de Paranaguá/PR, dada a conexão instrumental, objetiva e intersubjetiva que
se mostrou delineada. 3. Remetidos os autos à PRM " Paranaguá/PR, o Procurador da República
oficiante suscitou conflito negativo de atribuições considerando a ausência de conexão. 4. Os
autos vieram à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por aplicação
analógica do art.  28 do CPP c/c art.  62,  VII,  da LC nº 75/93.  5.  Evidenciada a existência de
conexão entre os fatos investigados no presente caderno investigatório e o apurado no bojo da
Operação  "Flashback",  que  investiga  organizações  envolvidas  com  o  tráfico  de  drogas
internacional, que enviavam drogas de portos, especialmente o de Paranaguá, no Paraná, para
países da Europa. 6. Fixação da atribuição da PRM " Paranaguá/PR (suscitante) para prosseguir
na investigação criminal.

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

002. Processo: JF/PR/CUR-5037261-
52.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9030/2017 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
o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 13ª 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. 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
respeito do tema. Edição da Orientação nº 31, que estabelece: "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 afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada  na  140ª  Sessão  de  Coordenação,  de  23  de  outubro  de  2017).  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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

003. Processo: JF/PR/CUR-5056766-
68.2012.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9050/2017 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
o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 13ª 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. 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
respeito do tema. Edição da Orientação nº 31, que estabelece: "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 afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada  na  140ª  Sessão  de  Coordenação,  de  23  de  outubro  de  2017).  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
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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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

004. Processo: JF-FRA-INQ-0003392-
24.2017.4.03.6113

Voto: 9029/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  13ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
INSERÇÃO  DE  DECLARAÇÕES  INVERÍDICAS  EM  PERFIL  PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV.  PRESENTES INDÍCIOS DE
AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE  DELITIVA.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO COM RELAÇÃO AOS EMPREGADORES. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), em razão da
inserção de declarações inverídicas no preenchimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP. 2. A Procuradora da República oficiante (I) ofereceu denúncia em desfavor do técnico em
segurança  do  trabalho  que  teria  inserido  as  declarações  falsas  no  PPP;  (II)  promoveu  o
arquivamento com relação ao empregado que teve seu documento preenchido irregularmente; (III)
requereu o arquivamento também quanto aos representantes legais da empresa (empregadores),
que contrataram o denunciado para elaboração da documentação, por considerar que não há
provas  de  que  eles  tinham  conhecimento  da  falsidade  dos  documentos.  3.  A Juíza  Federal
recebeu a denúncia contra o técnico em segurança do trabalho e acolheu o arquivamento quanto
ao  empregado.  No  entanto,  discordou  do  arquivamento  com  relação  aos  empregadores,
considerando ser prematuro afirmar que não houve dolo por parte deles. 4. No atual estágio da
persecução criminal, 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.  Na  hipótese,  os  empregadores  firmaram
documento  sabedores  de  que  as  informações  ali  constantes  não  foram obtidas  de  registros
administrativos ou ambientais e programas médicos de responsabilidade da própria empresa que
administravam, já que contrataram um estranho para providenciar tais informações. 6. Ademais,
na condição de responsáveis pela empresa, não é crível que não tivessem estranhado o nome de
médico,  nos  PPPs  que  assinaram,  que  nunca  esteve  presente  no  estabelecimento.  Esse
profissional consta dos documentos como sendo o responsável pela monitoração biológica, que é
feita nas dependências da empresa. As anotações falsas só puderam ser utilizadas na tentativa
de  obtenção  do  benefício,  porque  esses  dois  investigados  assinaram  os  documentos.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação, com
relação aos empregadores.

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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: JF-PT-0000197-11.2014.4.05.8205-
INQ

Voto: 9085/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência da Empresa
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Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Denúncia anônima relatando a existência de grupo
criminoso, supostamente responsável pelo roubo ora investigado. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas, no sentido de identificar os sujeitos mencionados na
denúncia,  restaram  infrutíferas.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva  pela
inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos
formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

006. Processo: JF-GRU-0004633-20.2014.4.03.6119-
APN

Voto: 8977/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO TENTADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O MINISTÉRIO
PÚBLICO  E  O  JUIZ  ACERCA  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DO  CRIME.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO  ART.  28  DO  CPP  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO  DA REMESSA.  1.  Denúncia  ofertada  pelo  Ministério  Público  Federal  em
desfavor de ré, como incursa no artigo 334, caput, c/c art. 14, II, e parágrafo único, do Código
Penal (descaminho tentado). 2. Após longo percurso processual em que se discutiu o recebimento
da denúncia e a aplicação do princípio da insignificância, os autos foram distribuídos à Sexta
Turma  do  STJ.  O  Relator,  por  decisão  monocrática,  afastou  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância e determinou o retorno dos autos para seu regular prosseguimento, fundamentando
que a Terceira Seção da Corte Superior firmou a orientação de que, no crime de descaminho, o
princípio da insignificância somente afasta a tipicidade da conduta se o valor dos tributos elididos
não ultrapassar a quantia de R$ 10.000,00, estabelecida no artigo 20 da lei 10.522/02, fazendo
prevalecer,  assim,  o  acórdão  proferido  no  TRF-3.  Ressalvou,  no  entanto,  o  valor  de  tributos
iludidos em R$ 12.409,74, pois prevaleceu o entendimento de que não se incluiu no cômputo a
quantia referente ao PIS e COFINS, mas tão somente ao IPI e ao Imposto de Importação que
seriam devidos à entrada irregular da mercadoria no país. 3. Com o retorno dos autos à primeira
instância e encerrada a instrução processual, foram apresentadas as alegações finais do MPF,
pugnando pela condenação da ré pela prática do delito tipificado no artigo 334, § 3º, do Código
Penal, e da defesa, requerendo fosse declarada a ré inocente no tocante a imputação que lhe fora
imposta. 4. O Juiz Federal entendeu que a causa de aumento prevista no § 3º do artigo 334 do
Código Penal apenas pode ser aplicada na hipótese de transporte aéreo clandestino, assim, em
tese, seria cabível a suspensão condicional do processo, devendo ser aplicado o § 1º do artigo
383 do Código de Processo Penal, encaminhando os autos ao Ministério Público Federal para
oferta de eventual proposta de suspensão condicional do processo. 5. O Procurador da República
deixou de apresentar a proposta do benefício do artigo 89 da Lei 9.099/95 (suspensão condicional
do processo), entendendo que o Juízo de primeiro grau, por ocasião da análise da resposta à
acusação,  consignou  de  modo  expresso  que  não  era  hipótese  de  proposta  de  suspensão
condicional do processo, portanto, encontra-se preclusa a questão, não se mostrando possível a
reanálise. 6. Mantida a divergência, os autos foram remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93, para análise da pertinência, ou não, da eventual proposta de
suspensão condicional do processo. 7. Havendo divergência entre o membro do Ministério Público
e o Juiz acerca da capitulação jurídica do crime (embora com evidentes reflexos no cabimento, ou
não, da suspensão condicional), mas oferecida a denúncia, o caso é de não conhecimento da
remessa, na medida em que houve obediência ao princípio da obrigatoriedade da ação penal e
que a emendatio ou mutatio libelli somente pode ser feita quando da prolação da sentença. 8.
Ademais, cabe ressaltar que a definição jurídica do fato dada pelo Ministério Público na inicial não
vincula  o juiz,  já  que "sem modificar  a descrição do fato contida na denúncia",  o  magistrado
poderá, sem necessidade de aditamento pelo Parquet, conferir aos fatos narrados um novo juízo
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de tipicidade, "ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave" (emendatio libelli -
art.  383,  do  CPP).  Assim,  a  capitulação  conferida  pelo  Procurador  da  República  poderá  ser
desconsiderada pelo magistrado sem qualquer prejuízo para os princípios da correlação e da
ampla defesa, uma vez que, como se sabe, é dos fatos que o acusado se defende e é em torno
deles que o processo se desenvolve. 9. Não conhecimento da remessa.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

007. Processo: DPF/JFA-00218/2017-INQ Voto: 8975/2017 Origem:  GABPRM1-ZCTS  -  ZANI
CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Possível fraude na administração de
um condomínio  residencial  edificado  por  um programa de arrendamento residencial.  Conduta
consistente, em tese, no lançamento de despesas inexistentes por parte da empresa privada, em
que se suspeita que os proprietários teriam parentescos com funcionários da CEF ou seriam
contratados por esta. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Informação
policial constante nos autos de que não é possível aferir algum grau de parentesco entre a sócia
da empresa e a funcionária da Caixa. A CEF informou que não há no quadro de funcionários da
empresa pública o nome do particular dirigente da empresa privada. Afastada a participação de
empregados da CEF. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

008. Processo: 1.13.000.002195/2017-75 - Eletrônico Voto: 9028/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  na  qual  que  narra  que  servidoras  do
Conselho  Tutelar  estariam concedendo indevidamente  a  guarda  de crianças  no Município  de
Presidente  Figueiredo/AM.  Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Verifica-se, no caso, que a competência para conhecimento, processo e julgamento, cabe ao Juiz
da  Infância  e  da  Juventude,  conforme o  art.  146  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.
Existência  de  Inquérito  Policial,  instaurado  na  Polícia  Civil,  para  a  apuração  dos  fatos  Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

009. Processo: 1.15.000.002990/2017-99 - Eletrônico Voto: 9037/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
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CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de invasão e ocupação irregular de imóvel objeto de
financiamento  do  Sistema  Financeiro  da  Habitação  (Lei  n°  5.741/1971,  art.  9°).  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ocupação irregular de imóvel de particular
construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que visa facilitar o financiamento de imóveis a
pessoas de baixa renda. Condutas delitivas que não apresentam ofensa à titularidade da terra,
prejudicando  tão  somente  as  vítimas  (particulares).  O  interesse  federal  se  resume  ao
financiamento em si mesmo, não se circunscrevendo a aspectos à ocupação do bem. Inexistência
de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de atribuição ao 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

010. Processo: 1.17.000.001842/2017-82 - Eletrônico Voto: 9010/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato originada de representação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime
de falsificação  de documento  público  e  uso  de documento  falso,  praticado  por  ex-marido  da
vítima, que teria usado os dados dela para obter documentos para a atual companheira, que com
a fraude passou a ter o mesmo nome e dados da vítima. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº  32).  Documentos falsificados foram RG, certidão de óbito,  etc.  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 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

011. Processo: 1.30.001.004467/2017-81 Voto: 9027/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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012. Processo: 1.30.001.004638/2017-71 Voto: 8956/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157). Relato de particular sobre assalto em sua
casa  por  indivíduos  se  passando  por  agentes  da  Polícia  Federal.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora os infratores estivessem caracterizados como
agentes da Polícia Federal não se observa que a conduta praticada tenha sido em detrimento de
bens, serviços ou interesses da União, mas sim contra o dono do imóvel. O fato de os indivíduos
estarem com vestimentas e objetos falsificados a fim de se passarem por Polícia Federal não atrai
a  competência  da  justiça  Federal  (STJ,  RHC  82521,  5ª  Turma,  Rel.  Min  Jorge  Mussi,  DJe
23/06/2017). Eventuais prejuízos em detrimento do patrimônio e boa-fé de particular. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

013. Processo: 1.33.007.000337/2017-15 - Eletrônico Voto: 9031/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Documentação
encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Tubarão/SC, na qual noticia que a investigada,
apesar de reiteradamente intimada, não prestou conta e, em tese, teria se apropriado da quantia
de R$ 2.926,44, pertencente aos cofres do Estado de Santa Catarina, de que tinha a posse em
razão de provimento judicial exarado no bojo de ação movida pela investigada, para aquisição de
medicamento de alto custo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Verifica-se que o provável prejuízo seria suportado unicamente pelo ente estatal. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: 1.35.000.001891/2017-05 - Eletrônico Voto: 9033/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual  o representante
informa que o apresentador de determinado programa de televisão teria induzido menor de 18
anos a ingerir  bebida alcoólica,  o que configuraria,  em tese,  o crime previsto  no art.  243 do
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 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  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.30.001.004771/2017-28 Voto: 9087/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171)  e  de  frustração  de  direitos
trabalhistas (CP, art. 203). Representação na qual o noticiante informa que síndico de determinado
condomínio,  estaria  comercializando  e  alugando unidades  habitacionais,  que  se  encontravam
vazias, sem o conhecimento dos proprietários, bem como frustraria direitos trabalhistas dos três
porteiros do condomínio, pagando o salário de forma parcelada, e não anotando os vínculos em
suas Carteiras de Trabalho e  Previdência  Social  "  CTPS.  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 1) Crime de estelionato. Conduta ilícita praticada entre particulares.
Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso.
Inteligência  do art.  109,  IV,  da Constituição  Federal.  2)  Frustração  de  direitos  trabalhistas.  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.
3) 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. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

016. Processo: DPF/PE-00596/2012-INQ Voto: 9083/2017 Origem:  GABPRM1-MMOC  -
MARIA  MARILIA  OLIVEIRA
CALADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Eventual prática do crime de patrocínio infiel (CP, art. 355, parágrafo único),
supostamente perpetrado por advogada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
advogada investigada propôs ações trabalhistas em nome de ex-empregados de determinada
pessoa jurídica, mas, em audiência, os reclamantes declararam que não exerceram o direito de
ação de modo espontâneo, e sim por orientação do ex-empregador, que só pagaria as verbas
trabalhistas  perante a  Justiça  do Trabalho.  Realizadas diversas diligências e  oitivas,  os  fatos
narrados não foram comprovados.  Ausência de elementos que demonstrem o conluio entre a
advogada dos reclamantes e o representante da empresa reclamada. Fatos ocorridos no ano de
2011. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha
investigatória  potencialmente idônea.  Materialidade delitiva  não comprovada.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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017. Processo: SRPF-AP-00100/2017-INQ Voto: 8968/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito nos arts. 299, 304 e 313-A, todos do Código
Penal. Habilitação indevida de seguro defeso de pescador artesanal. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A  CEF,  a  Superintendência  Federal  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento  do  Amapá-  SAF/AP  e  o  SINE  foram  oficiados  para  prestar  esclarecimentos.
Realização de diligências que não compravam a materialidade e autoria dos supostos crimes. A
CEF informou que não houve saque de seguro defeso. A Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego no Amapá comunicou que não foi  encontrado nenhum requerimento em nome do
suspeito. A SAF/AP informa que o investigado não faz parte do quadro de pessoal do órgão.
Autoria  e  materialidade  não  evidenciadas  no  processo.  Orientação  nº  26  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

018. Processo: SRPF-AP-00142/2017-INQ Voto: 9053/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Supostos
saques indevidos de parcelas de benefício previdenciário de Amparo Social ao Idoso, ocorridos
após o  óbito  de  seu  titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligencias.
Inexistência de procurador cadastrado e de renovação de senha após a morte do beneficiário. O
banco informou que não houve saques após o óbito.  Devolução de todo o valor existente na
conta/poupança do segurado. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

019. Processo: SRPF-AP-00269/2017-INQ Voto: 9025/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A).  Representação  formulada  por  sindicato  dos  servidores  municipais  da  educação  do
Município de Serra do Navio/AP noticiando diversas irregularidades nas escolas municipais, entre
elas,  a provável omissão dos repasses ao INSS das contribuições recolhidas dos respectivos
servidores. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiada, a Delegacia
da  Receita  Federal  informou que  não  há  procedimento  fiscal  para  apuração  dos  débitos  em
questão,  bem como que não existem elementos suficientes de prova para dar seguimento ao
expediente, considerando que a denúncia apresentada faz somente uma alusão genérica e vaga
quanto aos fatos, sem detalhar o período em que teria ocorrido a suposta apropriação, nem os
servidores envolvidos. Ressalta-se que os auditores fiscais declararam que o Município apresenta
regularmente  suas  GFIP'S  e  que  foram  constatadas  declarações  e  pagamentos  alusivos  às
contribuições previdenciárias em questão.  Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência  de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Esgotamento das diligências possíveis para o
esclarecimentos dos fatos e inexistência de linha investigatória idônea. Aplicação da Orientação n°
26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
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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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

020. Processo: 1.11.000.001130/2017-87 - Eletrônico Voto: 8954/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante informa que a
empresa em que trabalhou não repassou ao INSS os valores recolhidos de seu salário. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Supressão de contribuição no valor de R$ 461,76.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma,
como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos decorrentes
das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ:
RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe
18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.  Homologação  do
arquivamento.

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

021. Processo: 1.14.000.003104/2017-81 Voto: 8944/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia  de Fato.  Suposto crime de roubo (CP,  art.  157,  §1º e §2º,  inciso II),  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). Diligencias. Não identificação dos suspeitos
pela vítima, ausência de testemunhas e de câmeras no local. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

022. Processo: 1.15.000.001292/2017-76 Voto: 8945/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, inciso V). Venda de
roupas e acessórios importados de grife internacional,  em bazar na residência da investigada,
sem a emissão de notas fiscais.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Diligências
realizadas.  Encaminhamento  de  ofício  à  Receita  Federal.  Ausência  de  crédito  tributário
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definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado, bem como de investigação
em curso por parte do órgão de fiscalização. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende
da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante nº
241 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. Fatos narrados genericamente, o que impossibilita a abertura de uma linha de
investigação. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

023. Processo: 1.16.000.002886/2017-67 Voto: 9051/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de dano (CP,  art.  163,  parágrafo  único,  III).  Ex-namorada de
Diplomata se dirigiu ao apartamento funcional em que o noticiante residia, de propriedade da
União,  desferindo  golpes  que  danificaram  a  porta  e  a  maçaneta  do  imóvel.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligencias. Oficiado, o Ministério de Relações Exteriores
informou que o dano foi de ínfima proporção, não ocasionando prejuízo à União, não tendo sido
necessário ressarcimento e abertura de processo administrativo. Não caracterização do crime de
dano. Homologação do arquivamento.

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

024. Processo: 1.20.002.000050/2017-85 Voto: 9040/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de supressão de documento e tráfico de influência (CP, art. 305
e 332). Manifestação relatando que foi efetuado instrumento de compromisso de compra e venda
de imóvel rural, firmada em cartório, com empresa privada (agropecuária), que afirmou para a
vítima que o imóvel tinha licença ambiental e autorização para desmate. Posterior constatação de
que  as  licenças  não  existiam,  resultando  em autuações  por  infração  ambiental  pelo  IBAMA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Diligências.  Informações de que houve o
extravio de alguns documentos dos referidos procedimentos administrativos da autarquia federal.
No  entanto,  consta  dos  autos  que  a  sede  do  IBAMA à  época  estava  exposta  a  falhas  de
segurança em relação à guarda dos procedimentos administrativos, que ficavam muito próximos
de janelas desguarnecidas, o que favorecia a supressão por terceiros. Desta forma, não há como
identificar a autoria, uma vez que a supressão pode ter sido cometida por qualquer terceiro ou até
mesmo por funcionário. Ademais, o transcurso temporal de aproximadamente 10 anos obstaculiza
qualquer tentativa de empreender novas diligências. Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: 1.25.000.003653/2017-72 - Eletrônico Voto: 9086/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
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Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de invasão de dispositivo informático (CP,
art. 154-A). Manifestante que solicita "abertura de sindicância junto à CIA- EUA" e "uma carta do
governo americano, com pedido de desculpas, e com uma solução para o meu caso", afim de
buscar os direitos de propriedade intelectual, em razão de suposto uso e armazenamento indevido
de arquivos de internet pertencentes ao seu sistema de dados denominado "wayback machine". O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, considerando os
fatos  narrados  genéricos  e  desprovidos  de  elementos  mínimos  necessários  à  eventual
deflagração de persecução penal,  não vislumbrando linha investigativa idônea a esclarecer os
supostos  crimes  noticiados,  que  sequer  foram  descritos  de  maneira  clara  e  objetiva  pela
representante.  Manifestação  da  interessada  pugnando  pela  reconsideração  do  arquivamento.
Ratificação do pedido de arquivamento,  sob o argumento que a representante nada de novo
trouxe  aos  autos,  apenas  confirmando  tratar-se  de  denúncia  genérica  e  desprovida  de
credibilidade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos
justificadores do prosseguimento da investigação. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.25.000.003836/2017-98 - Eletrônico Voto: 9081/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334), consistente na importação irregular
de 160 maços de tabaco para narguilé e 02 unidades de essência para narguilé. Revisão de
arquivamento (LC nº, 75/93, art.  62, IV). Não há nos autos referência às marcas dos tabacos
apreendidos.  No  entanto  a  Receita  Federal  do  Brasil  classificou  a  conduta  como  crime  de
descaminho (fl. 19), sendo as mercadorias avaliadas em R$ 1.082,40 e tributos elididos estimados
em R$ 541,20.  A respeito do crime de descaminho, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
editou  o  Enunciado  nº  49,  in  verbis:  Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  "caput",  da  Lei  nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  No  mesmo  sentido  é  o
entendimento do STJ: Terceira Seção, EREsp 1276607/RS, DJe 16/12/2015; Quinta Turma, AgRg
no RHC41.722/RS, DJe 11/12/2015; Sexta Turma, AgRg no REsp 1398222/RS, DJe 17/12/2015.
Não há reiteração da conduta pelo investigado, de modo que a situação que autoriza a incidência
do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.

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

027. Processo: 1.28.000.001852/2017-34 - Eletrônico Voto: 8943/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Mensagem  eletrônica  protocolada  na  Policia  Federal  comunicando  suposta
prática de diversos crimes relacionados à Secção da Ordem dos Advogados do Brasil  no Rio
Grande do Norte " OAB/RN. Narrativa do fato incoerente e desorganizada, não sendo possível
extrair nenhum fato apto a ensejar a investigação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informação
capazes  de  possibilitar  uma  investigação  idônea.  Ausência  de  elementos  justificadores  do
prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

028. Processo: 1.29.000.003352/2017-08 Voto: 8966/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de um projetor de uma sala na UFRGS.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  As  diligências  empreendidas  não  foram
capazes de indicar o autor do furto. Foram ouvidas 7 (sete) testemunhas e analisadas as imagens
do sistema de segurança, não sendo possível identificar as pessoas que foram vistas no local e a
hora do furto, devido a posição das câmeras de segurança. Ademais, o controle de retirada das
chaves da sala foi extraviado. Carência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria e de linha plausível de investigação. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

029. Processo: 1.30.002.000292/2017-22 Voto: 9089/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de redução a condição análoga a de escravo, de frustração de
direito assegurado por lei trabalhista e de uso de documento falso (CP, arts. 149, 203 e 304).
Médicos estariam sendo submetidos a condição análoga a de escravos, uma vez que estavam
trabalhando  em  condições  degradantes,  pedindo  medicamentos,  insumos  e  melhorias  nas
condições das unidades,  que não foram concedidos pelo  Estado.  Notícia  de que houve uma
redução das equipes médicas das Unidades Básicas de Saúde " UBS, fechamento de várias
enfermarias  de  especialidade,  não  pagamento  de  médicos  prestadores  de  serviço  RPA  e
diminuição de vários serviços eletivos cirúrgicos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Não  foram encontradas  irregularidades capazes de  justificar  a  lavratura  de  auto  de  infração.
Nenhuma das condutas noticiadas se enquadra no tipo penal que caracteriza o trabalho escravo.
O uso de comunicação para exposição de opiniões, não é apto a configurar "coação contra as
organizações do trabalho". Inexiste indicativos do crime de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista ou de uso de documentos falsos. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência de
elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  viabilizar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: 1.30.009.000230/2016-70 Voto: 9034/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposta prática de pagamentos salariais "por fora" por parte
de distribuidora de bebidas privada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Oficiada, a
Gerência de Regional de Trabalho e Emprego de Cabo Frio encaminhou relatório informando que
a  empresa  apresentou  todos  os  documentos  solicitados,  não  tendo  sido  encontradas
irregularidades nas documentações, em especial quanto à jornada de trabalho e ao pagamento
mensal,  que  cumpre  o  prazo  legal.  Ressaltou  que  aos  funcionários  que  exercem função  de
vendedor são pagas comissões. Não foram encontradas irregularidades capazes de justificar a
lavratura  de  auto  de  infração.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Ausência  de  elementos
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probatórios mínimos aptos a viabilizar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

031. Processo: 1.35.000.001724/2017-56 Voto: 8942/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), praticado contra o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento " MAPA. Indivíduo da colonia de pescadores teria recebido
indevidamente parcelas do seguro defeso de pescadores artesanais. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O motivo da suspeita de fraude ocorreu apenas porque as irmãs da
investigada não sabiam informar se a referida beneficiária exercia a atividade de pesca artesanal.
O MAPA não disponibilizou qualquer outra informação que pudesse demonstrar que a beneficiária
tenha  se  utilizado  de  algum  meio  fraudulento  para  comprovar  sua  condição  de  pescadora
artesanal. Insuficiência de elementos de informações mínimos que possibilitem presumir qualquer
conduta ardilosa por parte da beneficiária para obter para si vantagem em detrimento da União.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

032. Processo: JF/PR/CUR-5043791-
72.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9270/2017 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 previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em virtude da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio, requerendo
o  encaminhamento  dos  autos  à  Justiça  Estadual.  Manifestação  do  MPF  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. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª  Sessão de  Coordenação,  de 23/10/2017).  Operação de financiamento não
verificada.  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da
República,  que  reconheceu,  no  caso,  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
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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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

033. Processo: JFRJ/VTR-0500147-
92.2017.4.02.5104-INQ

Voto: 9066/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
VOLTA REDONDA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  de  furto  de  dois  notebooks  em
laboratório da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica da Universidade Federal Fluminense
de Volta Redonda/RJ. CP, art. 155. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Notícia de que os bens supostamente furtados eram de uso pessoal dos alunos do projeto
UFFórmula, em laboratório localizado na garagem subterrânea da EEIMVR. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

034. Processo: DPF/JFA-INQ-00808/2008 Voto: 9288/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de
valores, em decorrência da denominada "Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada
à apuração da prática de importação ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas
"caça-níqueis"  na  região  de  Juiz  de  Fora/MG.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  MPF:  Promoção  de
arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-
níqueis" não constituía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância
do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais por considerar o crime de contrabando
como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à
vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual
somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos
delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei nº 9.613/98. Apuratório
distribuído por dependência ao Procedimento nº 2008.01.003564-9, processado e julgado perante
o Juízo da 3ª Vara Federal  de Juiz de Fora/MG. Sentença confirmada pelo Tribunal Regional
Federal  da 1ª Região,  restando, assim, configurado o crime antecedente,  qual  seja,  crime de
contrabando, previsto no art. 334 do CP e já incluído, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes
antecedentes ao de lavagem de capitais,  especificamente como crime contra a Administração
Pública.  Prática  de  atividade  inquestionavelmente  oriunda  da  receptação  de  componentes
eletrônicos de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com
aparência  lícita.  Conduta  ora  imputada  que  se  mostra  decorrente  do  ilícito  daquela  primeira
apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de
azar. Demonstração da existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada.
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

035. Processo: DPF/MBA/PA-002002016-INQ Voto: 9113/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 171, §3º, e
299, ambos do CP. Apresentação de declaração supostamente falsa de exercício de atividade
rural  em  ação  de  aposentadoria  por  idade.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  fundada  no
argumento  de  ausência  de  dolo  de  emitir  declaração  falsa  e  de  manter  alguém  em  erro.
Discordância do Juízo Federal.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.
Celeuma que decorreu de uma confusão em razão da utilização de apelidos diferentes para a
mesma pessoa. A divergência entre os depoimentos, que ensejou a suspeita de crime, se deu em
virtude de A. ter declarado desconhecer R. J. B., o qual, segundo M. A., residira nas mesmas
terras que aquela.  Todavia,  os depoimentos em sede policial  esclareceram que a divergência
ocorreu porque A. só conhecia R. J. B. por um determinado apelido e não pelo seu nome ou por
outros apelidos dele. Os termos da declaração fornecida por M. A. a A., por mais que possam não
ser  precisos  quanto  ao  tempo  de  atividade  rural,  não  são  de  todo  inverídicos  e  possuem
imprecisões  justificadas  pelas  peculiaridades  dos  trabalhadores  do  campo.  Os  elementos
informativos apurados demonstram que A., contemporaneamente a R. J. B., trabalhou nas terras
geridas por M. A. Falta de justa causa para o prosseguimento 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

036. Processo: JF/MG-INQ-0032563-
35.2017.4.01.3800

Voto: 9277/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de
valores, em decorrência da denominada "Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada
à apuração da prática de importação ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas
"caça-níqueis"  na  região  de  Juiz  de  Fora/MG.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  MPF:  Promoção  de
arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-
níqueis" não constituía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância
do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais por considerar o crime de contrabando
como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à
vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual
somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos
delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei nº 9.613/98. Apuratório
distribuído por dependência ao Procedimento nº 2008.01.003564-9, processado e julgado perante
o Juízo da 3ª Vara Federal  de Juiz de Fora/MG. Sentença confirmada pelo Tribunal Regional
Federal  da 1ª Região,  restando, assim, configurado o crime antecedente,  qual  seja,  crime de
contrabando, previsto no art. 334 do CP e já incluído, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes
antecedentes ao de lavagem de capitais,  especificamente como crime contra a Administração
Pública.  Prática  de  atividade  inquestionavelmente  oriunda  da  receptação  de  componentes
eletrônicos de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com
aparência  lícita.  Conduta  ora  imputada  que  se  mostra  decorrente  do  ilícito  daquela  primeira
apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de
azar. Demonstração da existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada.
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

037. Processo: JF/MG-INQ-0035658-
73.2017.4.01.3800

Voto: 9292/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de
valores, em decorrência da denominada "Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada
à apuração da prática de importação ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas
"caça-níqueis"  na  região  de  Juiz  de  Fora/MG.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  MPF:  Promoção  de
arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-
níqueis" não constituía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância
do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais por considerar o crime de contrabando
como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à
vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual
somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos
delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei nº 9.613/98. Apuratório
distribuído por dependência ao Procedimento nº 2008.01.003564-9, processado e julgado perante
o Juízo da 3ª Vara Federal  de Juiz de Fora/MG. Sentença confirmada pelo Tribunal Regional
Federal  da 1ª Região,  restando, assim, configurado o crime antecedente,  qual  seja,  crime de
contrabando, previsto no art. 334 do CP e já incluído, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes
antecedentes ao de lavagem de capitais,  especificamente como crime contra a Administração
Pública.  Prática  de  atividade  inquestionavelmente  oriunda  da  receptação  de  componentes
eletrônicos de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com
aparência  lícita.  Conduta  ora  imputada  que  se  mostra  decorrente  do  ilícito  daquela  primeira
apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de
azar. Demonstração da existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada.
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

038. Processo: JF/PR/MGA-5002742-
42.2016.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 9112/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Inquérito Policial que apura suposta prática de crime de ameaça e/ou coação, cometida em face
de servidor  do CREA,  no  curso  de  ação  penal  que  tramita  no Juízo  da  3ª  Vara  Federal  de
Maringá/PR. CP, arts. 147 e 344. MPF: Promoção de arquivamento fundada no argumento de que
a  intervenção  do  investigado  para  com o  servidor  do  CREA,  apesar  de  reprovável,  não  se
caracterizou pelo emprego de violência ou de grave ameaça. Discordância do Juízo da 3ª Vara
Federal de Maringá/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. Boletim de ocorrência descreve que, no dia 03/11/2015, o servidor do CREA recebeu
telefonema do investigado, o qual, em tom ameaçador disse-lhe que "devia tomar cuidado com
que fala, porque tem tudo gravado e mentir vai ser preso, ficar esperto, avisa o (...)". E que no dia
04/11/2015 recebeu uma carta solicitando que entrasse em contato com o investigado. Hipótese
na  qual  não  se  pode  desconsiderar  que  ora  investigado  em  uma  outra  oportunidade  teria
perseguido fiscais do CREA portando uma picareta, conforme se apura nos autos da ação penal
que tramita no Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá/PR. Circunstâncias narradas nos autos que
indicam  possível  intenção  em  tumultuar  a  instrução  processual,  bem  como  de  ameaçar
testemunha. Questão que merece ser melhor apurada. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

039. Processo: JFRJ/IPE-0500160-
67.2017.4.02.5112-PIMPCR

Voto: 9188/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
ITAPERUNA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial instaurado pela 139ª Delegacia de Policia Civil, de Porciúncula/RJ, com declínio
de atribuição promovido pelo  MP/RJ ao MPF.  O fato  que motivou a instauração da presente
investigação está transcrito na sentença civil em o que o Juízo de Porciúncula/RJ fez constar que
"obteve informação de que a autora jamais morou nesta cidade, mas sim na cidade de Itaperuna,
e que o seu filho alugou a casa da Senhora E. A. R. de A. no ano passado por três meses, tendo
utilizado este endereço para informar que sua mãe (a autora) ali residia". Possível prática do crime
de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em vista que o endereço informado pela autora de
uma ação previdenciária não condiz com o seu verdadeiro. MPF: Promoção de arquivamento.
Discordância do Juízo Federal.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.
Hipótese  na  qual  não  se  vislumbra  relevância  jurídica  na  informação  potencialmente  falsa
prestada pela autora da ação ajuizada em face do INSS, objetivando benefício previdenciário.
Circunstâncias  do  caso  que  não  indicam  haver  na  conduta  da  investigada  (declaração
potencialmente  falsa)  vontade  de  prejudicar,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato
juridicamente  relevante.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

040. Processo: JF/SP-0008026-24.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 9109/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  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, 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

041. Processo: JF/SP-0011378-19.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 9052/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório  instaurado para apurar  a  suposta prática de crime de estelionato
contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §3º),  em razão da realização de saques indevidos de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  no  período  de  07/1994  a  04/2006.  Promoção  de
arquivamento. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. Hipótese na qual (a) os saques foram realizados por meio de cartão magnético, (b) não
houve a renovação de senha e (c) inexiste procurador ou representante legal cadastrado na data
do óbito. Diligências investigatória que não obtiveram sucesso, inexistindo linha de investigação
potencialmente  idônea.  Aplicação  do  Enunciado  nº  68  da  2ª  CCR/MPF.  Insistência  no
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

042. Processo: JF/SMO/SC-PROEJES-5000386-
98.2017.4.04.7210 - Eletrônico 

Voto: 9110/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO
MIGUEL DO OESTE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

043. Processo: 1.23.002.000507/2017-40 Voto: 9067/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de
Óbidos/PA para  apurar  suposta  existência  de  faculdades  irregulares  em  atividade  no  Pará,
especificamente quatro instituições de ensino superior indicadas em termo de declarações lavrado
pelo Ministério Público Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
As condutas investigadas afetam serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a
atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do
MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido
amplo. Contudo, sob a ótica penal,  as práticas noticiadas não acarretam lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Fatos que podem configurar,  em tese,
crimes de estelionato, falsidade documental ou ideológica e contra as relações de consumo em
detrimento de particulares (alunos). Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

044. Processo: SR/DPF/PI-0696/2017-IPL Voto: 9107/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar arrombamento na Agência dos Correios de Dom Expedito
Lopes/PI, ocorrido em 13/05/2014, ocasião em que foi subtraída a quantia de R$ 20.069,00. CP,
art. 155, §1º e §4º, I e IV. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Furto
praticado em face de agência franqueada dos Correios. Subtração de quantia pertencente ao
Banco do Brasil. Danos ao serviço postal não evidenciados. Responsabilidade da franqueada por
eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela franqueadora, não
restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à empresa pública federal. Precedentes
do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR
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(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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

045. Processo: 1.11.000.000781/2017-50 Voto: 8950/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente do Juízo da Vara Única do
Trabalho de Coruripe/AL, noticiando possível prática de fraude na constituição societária e demais
alterações  contratuais  de  sociedade  empresaria  de  pequeno  porte.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Ausência de notícia acerca da existência de fraude em execuções
fiscais  ou  de  eventual  crime  contra  a  ordem  tributária.  Possível  falsificação  de  documentos
particulares perante entidade pública estadual. Entendimento firmado no âmbito deste Colegiado
no sentido de que o registro fraudulento de empresas pela Junta Comercial não atrai, por si só, a
competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  referida  entidade.
Incidência do Enunciado nº 62 da 2ª CCR. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

046. Processo: 1.14.000.003288/2017-80 Voto: 9108/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato originada de representação apresentada na Procuradoria da República na Bahia,
por intermédio da qual o representante relata nomes de quilombolas vítimas de homicídio no
Estado  da  Bahia,  nos  últimos  dois  anos,  e  requer  que  os  fatos  sejam tratados  como crime
fundiário e investigados pelo MPF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR).
Ausência de indícios de que as práticas delituosas noticiadas se relacionem à discussão acerca
de direito de propriedade de área ocupada por quilombolas. Inexistência de ofensa direta a bens,
serviços  ou  interesse  da  União.  Falta  de  elementos  de  prova  capazes  de  legitimar,  até  o
momento,  a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

047. Processo: 1.15.000.002788/2017-67 Voto: 9106/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Relato  de suposta tentativa de fraude no concurso público para o cargo de agente
penitenciário do Estado do Ceará. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Concurso que foi promovido pelo Estado do Ceará, através da Secretaria da Justiça e
Cidadania.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas
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entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

048. Processo: 1.15.005.000070/2017-96 - Eletrônico Voto: 8951/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPIPOCA-CE

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 onda de violência que estaria supostamente ocorrendo no município de
Trairi/CE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa genérica que
não aponta indícios mínimos de afetação 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  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

049. Processo: 1.17.000.001631/2017-40 - Eletrônico Voto: 9268/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  para  apurar  relato  segundo o qual  instituição  de ensino particular
estaria  ministrando  cursos  de  licenciatura  plena  no município  de  Serra/ES sem a necessária
autorização do MEC, bem como utilizando indevidamente o nome de outra instituição para emitir
diplomas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  As  condutas
investigadas afetam serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para
autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar
na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

050. Processo: 1.25.000.002848/2017-03 - Eletrônico Voto: 9060/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo 27º Batalhão Logístico do Exército
Brasileiro de Curitiba/PR, para apurar eventual prática do crime de posse irregular de arma de
fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 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
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lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo
e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União.
Indícios de transnacionalidade não evidenciados. Ausência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

051. Processo: 1.25.000.003642/2017-92 - Eletrônico Voto: 8949/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual  diz a noticiante que, juntamente com um grupo de cerca de vinte pessoas,
adquiriu ingressos falsos disponibilizados por um sítio eletrônico (paulmccartney.com.br). Relato
de adulteração de boletos bancários mediante a utilização de nome e CNPJ de uma empresa de
eventos existente, que também foi vítima do ilícito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32  da  2ª  CCR).  Narrativa  que  evidencia  a  prática  de  possível  crime  de  estelionato  em
detrimento  de  particulares  ou  contra  a  economia  popular.  Carência  de  indícios  mínimos  de
afetação 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

052. Processo: 1.25.005.000770/2017-34 - Eletrônico Voto: 8952/2017 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 manifestações ofertadas perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, nas quais se relata que a noticiante e sua família estariam sofrendo ameaças de morte,
violação  de  domicílio,  furto  e  extorsões  em Rolândia/PR.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não aponta indícios mínimos de afetação 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

053. Processo: 1.29.017.000133/2017-80 - Eletrônico Voto: 9267/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de suposta emissão irregular de diplomas por parte
de  instituição  de  ensino  superior  particular  situada  no  município  de  Canoas/RS.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da  2ª  CCR).  A conduta  investigada  afeta  serviço  e
interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o funcionamento de
instituição  de  ensino,  havendo,  pois,  legitimidade  do  MPF  para  atuar  na  esfera  cível  sob  a
perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Contudo, sob a ótica penal,  a
prática em tela não acarreta lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas
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entidades. O fato noticiado pode 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 ao Ministério Público Estadual.

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

054. Processo: 1.30.001.004475/2017-27 Voto: 9269/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  se  relata  a  existência  de  atividades  delitivas  por  parte  de
empresários do Rio de Janeiro. Suposta prática de lavagem de dinheiro, falsidade de ingressos
para o Rock in Rio, calúnia e desvio de recursos das empresas envolvidas. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Narrativa que não evidencia lesão a bens, serviços e
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  indicativos  de  crime  antecedente  de
competência  da  Justiça  Federal  no  tocante  à  noticiada  lavagem  de  capitais.  Carência  de
elementos  de  prova  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

055. Processo: 1.30.001.004492/2017-64 Voto: 8953/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 46ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, encaminhando cópia de sentença que revela indícios de suposta utilização de atestados
médicos falsos perante a empresa reclamada com o intuito de justificar faltas. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Eventual  prática  de  crime  de  uso  de  documento  falso  em
detrimento de empresa privada. Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

056. Processo: 1.34.004.001058/2017-53 Voto: 9011/2017 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Noticiante  afirma  ter  feito  investimentos  em  determinado  grupo  (no  qual  foram
prometidos  pagamentos  em  bitcoins  e  rentabilidade  através  de  trades),  mas  descoberto
posteriormente que ele não passa de uma pirâmide financeira. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Da análise de uma apresentação em .PDF disponível no site do noticiado,
verifica-se que a venda de supostos investimentos tem roupagem típica do 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.
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Situação que não se enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição
do MPF (v.g.,  Procedimento nº 1.17.000.002035/ 2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594,
20/03/2014;  Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,
10/11/2014). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

057. Processo: DPF/AM-00315/2017-INQ Voto: 9062/2017 Origem: GABPRE/PRAM - VICTOR
RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 325 e 326
do Código Eleitoral (difamação e injúria eleitorais) em que figuram como autor e vítima candidatos
à Prefeitura de Tefé/AM no pleito de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de indicativos da intenção de atingir  a honra de candidato  na propaganda eleitoral.
Constatação quanto à ocorrência de situação tolerável no contexto político em que a linguagem
contundente se insere no fervor típico da disputa eleitoral. Animus difamandi ou injuriandi não
evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

058. Processo: DPF/DF-0650/2017-INQ Voto: 9057/2017 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 Taguatinga/DF envelope contendo 56,15g 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 C.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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

059. Processo: SRPF-AP-00397/2016-INQ Voto: 8940/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime estelionato e/ou falsidade ideológica por
beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, que teria subscrito dois contratos de imóveis
com rendas diversas, constando sua filha como beneficiária real de um dos imóveis. CP, art. 171,
§  3º,  e  299.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Gerência
Executiva de Habitação da CEF em Macapá/AP informou que o investigado devolveu a chave de
um dos imóveis (Residencial do Macapaba I) e que se iniciaria novo processo para destinar o bem
a outro candidato. Oitiva do beneficiário, que, segundo a Procuradora da República oficiante "agiu
com ignorância, uma vez que não tinha ciência de que a ocupação dos dois imóveis ocasionaria
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uma situação  irregular,  devido  à  crença  de  que  havia  auferido  o  direito  de  habitar  os  dois".
Ausência de indícios da intenção de fraudar o programa. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

060. Processo: 1.12.000.001026/2017-55 Voto: 8948/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício do Juízo da 6ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Amapá, no qual se relata que determinado advogado deixou de devolver os
autos de um processo no prazo assinalado de 24h. CP, art. 356. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Embora intempestiva, verificou-se a restituição dos autos pelo causídico, o
que  se  deu  logo  após  sua  intimação.  Consumação  do  delito  não  evidenciada.  Hipótese  de
eventual cominação de sanção administrativa ou disciplinar. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

061. Processo: 1.14.000.002963/2017-53 Voto: 8941/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  notícia  de  furto  de  numerário,
mediante arrombamento, da agência dos Correios em Aratuípe, no dia 7/10/2016. Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Relato  de que três indivíduos,  com rostos  cobertos,
invadiram  a  referida  agência,  durante  a  madrugada,  portando  lanternas  de  celulares,  e
danificaram sensores, central de alarme e câmeras de segurança. No local, abriram o cofre com
uma furadeira e subtraíram a quantia de R$ 59.966,01. Ausência de imagens da ação criminosa,
de testemunhas e de exame do local. Indícios mínimos de autoria não evidenciados. Inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: 1.14.000.003106/2017-71 Voto: 9016/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de  roubo praticado  em 13/07/2017 por  dois  indivíduos  possivelmente
armados, responsáveis pela subtração de encomendas e do veículo dos Correios na cidade de
Salvador/BA. O veículo foi abandonado nas proximidades e encontrado pela Polícia Federal. As
encomendas não foram recuperadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os
fatos foram apurados pela EBCT, sem registros relevantes para a elucidação da autoria delitiva.
Apesar da coleta de quatro fragmentos de digitais no veículo, não foram obtidos resultados de
confronto úteis à identificação dos responsáveis pelo delito.  Ausência de registro de imagens.
Ocorrência já cadastrada no SISCART da SR//PF/BA, podendo ser recuperada e confrontada, a
qualquer  tempo,  com  novos  elementos  de  prova.  Inexistência  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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063. Processo: 1.17.000.002211/2017-81 - Eletrônico Voto: 9256/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  subtração  de  encomendas  por  parte  de  um
carteiro na agência dos Correios localizada no município de Guarapari/ES. CP, art. 155. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato da autoridade policial de que as encomendas
guardadas no armário do investigado foram a ele distribuídas, de modo que a responsabilidade
pela falta de entrega de qualquer um dos objetos recairia sobre o próprio carteiro. Existência de
uma única encomenda com endereço de outra rota, sendo crível a versão de que esse objeto
tenha sido distribuída por engano. Encomendas que permaneceram na esfera de vigilância do
Centro  de  Distribuição  dos  Correios.  Eventual  caracterização  de  infração  de  natureza
administrativa. Homologação do arquivamento.

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

064. Processo: 1.17.003.000150/2017-97 Voto: 8995/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  feita  ao  Ministério  Público  do
Trabalho. Relato de que determinada trabalhadora estaria laborando em um restaurante na cidade
de Barra de São Francisco/ES, na função de cozinheira,  ao mesmo tempo em que recebe o
seguro desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em ação fiscalizatória
realizada  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  no  estabelecimento  da  empresa,  nenhum
empregado  foi  encontrado  laborando  no  local  sem  a  devida  anotação  na  CTPS  e  com
recebimento concomitante do seguro desemprego. Fatos narrados na representação que não se
confirmaram.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

065. Processo: 1.20.002.000224/2017-18 - Eletrônico Voto: 8947/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manuscrito anônimo em que o representante discorre sobre
a existência de irregularidades ("maracutaias sonegações") na Cooperativa Agropecuária de Nova
Ubiratã/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa vaga, genérica e de
difícil compreensão, desprovida de informações mínimas que justifiquem o início de uma apuração
criminal.  Falta  de  verossimilhança  do  relato,  que  se  mostra,  no  caso,  desprovido  de suporte
probatório. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

066. Processo: 1.23.000.002385/2017-46 Voto: 9065/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  partir  de  expediente  do  Banco  da  Amazônia  (BASA)  para  apurar
possível  irregularidade em operação de microcrédito ao produtor rural,  com recurso do FNO "
PRONAF  B,  em  virtude  da  ausência  na  demonstração  de  aplicação  do  recurso  obtido  na
finalidade contratada. Lei nº 7.492/86, art. 20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigado que não teria aplicado, de forma correta, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na
"sistematização de área rural" objeto do projeto. Utilização dos recursos para compra de telhas e
cobertura  de  sua  casa,  na  Vila  Gessé  Guimarães,  zona  rural  do  município  de  Bragança/PA.
Existência de fotos que demonstram se tratar de residência simples de pau-a-pique, bastante
comum no interior do Estado. Impossibilidade de se afirmar com exatidão que o valor referido foi
desviado  para  finalidades absolutamente  distintas  do  previsto  no  contrato,  já  que  não  restou
esclarecida qual seria a "sistematização de área rural"  objeto do contrato,  tendo sido o valor
oriundo do financiamento aplicado no que aparenta ser uma benfeitoria necessária ao imóvel
rural. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta do investigado. Baixo
valor financiado. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da
2ª  CCR:  NF  nº  1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016;  NF  nº
1.23.000.001313/2016-09,  674ª Sessão de Revisão, de 20/03/2017. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.23.000.002866/2017-51 Voto: 9003/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de um notebook e uma câmara
digital de propriedade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará " IFPA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conclusão do Relatório Final da Comissão
de Sindicância de que os elementos colhidos não permitiram revelar a autoria das irregularidades,
por falta de provas materiais suficientes, tendo em vista a fragilidade do sistema de segurança e a
alta rotatividade da sala em que se encontrava o patrimônio furtado. Apuração da autoria delitiva
prejudicada.  Inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Homologação  do
arquivamento.

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

068. Processo: 1.23.007.000199/2017-11 Voto: 9064/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUCURUI-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante diz ser assentado do INCRA e do seu cadastro
constar  recebimento  de  recurso  (R$  5.000,00)  que  ele  desconhece  ter  recebido.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação do INCRA de que o representante não teria
sido beneficiado por recursos repassados para a Associação dos Assentados do PA Barrageira,
bem como não  teria  recebido  materiais  ou  serviços  relativos  à  linha  de  crédito  em questão.
Eventual  prática  de  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  de  membros  da  associação  de
trabalhadores rurais.  Fatos ocorridos em 2007.  Prescrição da pretensão punitiva.  Extinção da
punibilidade. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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069. Processo: 1.24.000.001206/2017-16 Voto: 9054/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo INSS em João Pessoa/PB, por
meio do qual  encaminha mídia  digital  com relação de 502 processos administrativos em que
foram identificadas  irregularidades  consistentes  no  recebimento  de  benefícios  previdenciários
após o óbito  dos respectivos titulares,  situações capazes de caracterizar,  em tese,  crimes de
estelionato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Arquivamento de todos os
casos já prescritos e dos que, embora não prescritos, consistiam em levantamentos indevidos de
até  03  parcelas.  Incidência  do  Enunciado  nº  53  ou  da  Orientação  nº  04  da  2CCR em 328
procedimentos.  É  desnecessária  a  remessa  dos  autos  à  2ª  CCR  para  homologação  de
arquivamento cuja fundamentação encontre amparo em enunciado deste Colegiado, nos termos
do Enunciado nº 36; 2) Para as outras 174 hipótese passíveis de apurações foram instauradas
notícias  de  fato  individualizadas.  Presente  procedimento,  de  caráter  inicialmente  amplo  e
inespecífico,  que  restou  sem  objeto,  haja  vista  que  para  cada  um  dos  casos  restantes  foi
instaurado um procedimento específico. Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.25.008.000686/2017-91 - Eletrônico Voto: 9111/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 203 e
337-A do CP. Notícia-crime oriunda da Justiça do Trabalho de Irati/PR, com o envio de cópia da
sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas e contribuições previdenciárias em
desfavor  da  empresa empregadora.  Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Conforme  se  extrai  da  sentença  trabalhista  encaminhada,  a  reclamada  descumpriu  diversos
preceitos da legislação trabalhista, tais como não pagamento de horas extras e das verbas da
rescisão  quando  da  dispensa  sem  justa  causa  da  trabalhadora.  Fatos  noticiados  que  não
configuraram o crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, previsto no art. 203
do CP, haja vista que não se verifica na hipótese o emprego de fraude ou violência. Caso de mero
ilícito trabalhista. Observa-se que foi curto o período pleiteado pela trabalhadora, como tempo de
trabalho prestado à empresa, sendo de 30/12/2015 a 08/03/2016, o que reflete diretamente em
baixo valor devido a título de contribuição previdenciária.  Reclamante que foi  contratada para
exercer a função de vendedora com salário de R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais). Não
obstante inexistente a informação do Juízo Trabalhista acerca dos valores devidos a título de
contribuição previdenciária, haja vista tratar-se de curto período, por certo que não ultrapassa o
valor de R$ 10.000,00, o que autoriza a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do
disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira Seção,
DJe 5/5/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Quinta Turma, DJe 15/5/2015; HC 307.791/SP, Quinta
Turma, DJe 17/3/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Ressalva do
entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

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

071. Processo: 1.25.016.000130/2017-03 - Eletrônico Voto: 9059/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
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Cidadão, na qual o noticiante relata o recebimento de um e-mail falso em nome do MPF. A cópia
do e-mail não foi anexada aos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta
prática denominada pishing, em que o destinatário é induzido a acessar páginas com conteúdo
potencialmente malicioso (vírus ou outros softwares perniciosos), mediante e-mails em nome de
órgãos públicos ou com outras informações potencialmente atrativas.  Hipótese em que não é
materialmente  viável  a  identificação  do autor  do  e-mail,  tendo  em vista  a  utilização  bastante
comum de dados de conta falsos, proxies anônimos, e-mails gratuitos, acessos de redes wi-fi
gratuitas  ou  comprometidas,  acessos  de  cybercafés  etc.  A  inautenticidade  desse  tipo  de
convocação já  é  objeto  de ampla  campanha do MPF,  que mantém em seu  sítio  institucional
orientações  acerca  do  ocorrido.  Caso  dos  autos  de  falsificação  grosseira,  com  informações
confusas e  que sequer  partiu  de e-mail  aparentemente institucional,  tanto  é  que  o noticiante
imediatamente identificou tratar-se de fraude. Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.30.002.000179/2016-66 Voto: 9260/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar relato de possível prática dos crimes
de sonegação fiscal e previdenciária por parte de empresa de assessoria contábil estabelecida em
Campos  dos  Goytacazes/RJ.  CP,  art.  337-A,  III  e  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campos dos Goytacazes/RJ informou que,  no tocante ao PAF nº  15521.720037/2014-50,  "foi
constituído em Auto de Infração o crédito tributário no valor de R$ 95.248,48, acrescido de 75% e
juros, o qual foi extinto por pagamento do valor de R$ 46.557,17 e a diferença de R$ 46.557,17
teve impugnação tempestiva". Relativamente ao PAF nº 15521.720050/2015-90, esclareceu que
"todo o crédito tributário foi impugnado pelo contribuinte". Procedimentos Administrativos Fiscais
que aguardam análise e julgamento da impugnação. Constituição definitiva dos créditos tributários
ainda não verificada. Natureza material dos delitos. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

073. Processo: 1.34.001.005775/2017-84 Voto: 9063/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por segurada do INSS, dando conta
de que teria identificado registros indevidos de vínculo empregatício com o município de Miguel
Calmon/BA em seu CNIS. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a autarquia previdenciária esclareceu que há
um pedido da representante solicitando a atualização do seu cadastro, sendo certo que já estão
sendo adotadas as providências necessárias para a revisão do registro, se for o caso. Inexistência
de benefício concedido em favor da noticiante. Indicativos de que se trata de mero lançamento
equivocado pelo ente municipal. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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074. Processo: 1.34.001.006282/2017-61 Voto: 9013/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de que noticiado (que aparentemente não seria brasileiro) teria enviado uma foto
de órgão genital  masculino para uma menina de 8  anos por  meio da rede social  Instagram.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação que não vem acompanhada
de qualquer  elemento  de  prova.  Ausência  de  elementos  mínimos  que  permitam o  início  e  o
prosseguimento de eventual 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

075. Processo: 1.34.022.000155/2017-19 Voto: 9258/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Agência da Receita Federal do Brasil em
Jaú/SP, noticiando o não pagamento de créditos tributários constituídos e inscritos em dívida ativa
em desfavor de empresa produtora de açúcar e álcool estabelecida na cidade de Bocaina/SP.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A teor da manifestação ofertada pelo
Procurador da República oficiante, a lavratura dos autos de infração e o posterior não pagamento
da soma neles apurada (R$ 259.300,10) "se deve exclusivamente a uma acentuada controvérsia
entre o contribuinte e o Fisco acerca de que bens ou serviços deveriam ser considerados insumos
para o fim de calcular os créditos passíveis de serem abatidos (compensados) do valor devido a
título de PIS/COFINS no regime de não cumulatividade (art. 3º, II, da Lei nº 10.637/02 e art. 3º, §
13,  da Lei  nº  10.833/03),  bem assim da suficiência ou não das provas oferecidas por aquele
quanto ao cumprimento ou não dos requisitos necessários à compensação". Constatação de que
a empresa investigada não se vale de fraude ou de outros expedientes ilícitos para escapar da
tributação ou evitar o recolhimento da quantia apurada aos cofres públicos e que só não efetuou o
recolhimento porque acreditava dispor de créditos compensáveis. Ausência de indícios de prática
criminosa, tanto que sequer ofertada representação fiscal para fins penais. Materialidade delitiva
não  evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução.  Homologação  do
arquivamento.

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

076. Processo: 1.35.000.001725/2017-09 Voto: 9253/2017 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  relatório  da  Superintendência  Federal  de  Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  em Sergipe,  anexado aos  autos  de Ação Civil  Pública  em trâmite
perante o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, versando sobre possíveis
irregularidades no recebimento de parcelas do seguro-defeso de pescador artesanal. CP, art. 171,
§ 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de Visita Técnica que não
apresenta indicativos do emprego de meio fraudulento para obtenção do benefício, já que, do
aludido  documento,  extrai-se  que  a  investigada  exerceu  a  atividade  da  pesca  artesanal  e,
atualmente, não mais a exerce por estar em idade avançada (80 anos de idade). Ausência de
indícios de que houve a prática de fraude premeditada e, segundo a Procuradora da República
oficiante,  "a  bem  da  verdade,  a  beneficiária,  possivelmente,  diante  de  sua  condição  sócio-
econômica, sequer tem conhecimento dos requisitos necessários à continuidade de recebimento
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do seguro-defeso". 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

077. Processo: 1.35.000.001727/2017-90 Voto: 9255/2017 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  relatório  da  Superintendência  Federal  de  Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  em Sergipe,  anexado aos  autos  de Ação Civil  Pública  em trâmite
perante o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, versando sobre possíveis
irregularidades no recebimento de parcelas do seguro-defeso de pescador artesanal. CP, art. 171,
§ 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de Visita Técnica que não
apresenta indicativos do emprego de meio fraudulento para obtenção do benefício, já que, do
aludido documento, extrai-se que o investigado exerce a atividade da pesca artesanal, todavia, de
espécies (mariscos) que, a princípio, não estariam alcançadas pelo seguro-defeso. Ausência de
indícios de que houve a prática de fraude premeditada e, segundo a Procuradora da República
oficiante,  "a  bem  da  verdade,  o  beneficiário,  possivelmente,  diante  de  sua  condição  sócio-
econômica, sequer tem conhecimento dos requisitos necessários à continuidade de recebimento
do seguro-defeso". 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

078. Processo: JF/TFL-0003768-68.2017.4.01.3816-
MCBA

Voto: 9153/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TEÓFILO OTONI/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90.
MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C
62, IV, DA LC N. 75/93. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS APTAS A MELHOR ESCLARECER OS
FATOS.  DECLÍNIO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível  crime
previsto nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90, a partir de noticia oriunda do National Center
for  Missing & Exploited Children,  informando possível  identificação de downloads de arquivos
contendo  pornografia  infantojuvenil  por  meio  de  serviço  de  internet  hospedado  nos  Estados
Unidos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, ao argumento
de que o compartilhamento do conteúdo pornográfico infantojuvenil por intermédio do Facebook
se deu quando o investigado era menor de idade, portanto, incompetente a Justiça Federal para
julgar atos infracionais. Pontou, também, que "mesmo diante de probabilidade de armazenamento
de fotos e vídeos no computador do investigado, atualmente maior de idade, é certo que o mero
armazenamento, sem contornos de internacionalidade, ou seja, sem a utilização de internet não
atrai a competência federal. 3. Houve discordância do Magistrado, por entender não haver nos
autos  provas  do  armazenamento  do  material  compartilhado,  sendo  necessária  uma  melhor
elucidação dos fatos. Remessa dos autos a 2ª CCR. 4. Declínio prematuro. Competência residual
da Justiça Estadual  em relação à Justiça Federal.  5.  Da análise dos autos,  verifica-se que a
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National Center for Missing & Exploited Children comunicou à Polícia Federal diversas ocorrências
de  conduta  idêntica  à  aqui  descrita,  praticadas  por  pessoas  distintas.  Assim,em  pesquisa
realizada, verificou-se que ao analisar um desses casos, em sede de conflito de competência, o
Superior Tribunal de Justiça, acatando parecer do MPF, decidiu que a atribuição para processar e
julgar tais crimes seria da Justiça Federal. Tal decisão foi ao encontro da jurisprudência da corte,
que entende evidenciada a transnacionalidade em delitos dessa natureza, quando cometidos pela
internet, quando é efetivada por meio 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) 6. Contudo, diferente do presente caso,  nos autos
analisados pelo STJ, havia a realização de perícia no computador utilizado pelo investigado, que
concluiu não haver indícios de que este teria disponibilizado ou publicado o material pornográfico
em locais públicos da internet que fizesse com que o material cruzasse as fronteiras do país. 7.
Dessa  forma,  tem-se  que  o  presente  declínio  de  atribuições  é  prematuro,  haja  vista  a
necessidade,  no  caso  concreto,  de  perícia  no  computador  investigado.  8.  Ressalte-se  que  a
pornografia infantil  está elencada como tema prioritário nacional do MPF a demandar atuação
estratégica dos membros com atuação criminal. 9. Designação de outro Membro 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

079. Processo: DPF-0158/2017-INQ Voto: 9177/2017 Origem:  SJUR/PRM-PB  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/SOUSA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
4.947/66. Relato de suposta invasão de terreno pertencente à União na beira de uma rodovia.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Casa simples construída em
1989, quando o indiciado ainda era menor.  Ausência do dolo de "invadir",  elementar  do tipo.
Conivência do DNIT ao não fiscalizar a área desde sua construção. Não configuração do crime.
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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

080. Processo: JF/BG-0001167-77.2016.4.01.3605-
INQ

Voto: 9185/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE BARRA DO GARÇAS

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto crime de furto  (CP,  art.  155,  §§  1º  e  4º,  inciso  I)  em desfavor  da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que a agência dos correios foi
invadida e teve R$ 10.855,24 (dez mil,  oitocentos e cinquenta e  cinco reais  e  vinte e quatro
centavos).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Câmeras  de
segurança  filmaram  o  início  da  ação,  que  posteriormente  foram  viradas,  impossibilitando  a
captação de imagens. Ausência de testemunhas. Laudo de Perícia papiloscópica concluiu que
nenhum dos fragmentos de impressões papilares encontrados apresentou qualidade técnica para
confronto. Quebra de sigilo dos dados telefônicos concedida judicialmente que informou não ter
havido  registro  de  ligações  telefônicas  nas  proximidades  da  agência  no  momento  do  delito.
Ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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081. Processo: JF/CE-0812973-29.2017.4.05.8100-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 9170/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §3º).  RECEBIMENTO
INDEVIDO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 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 salário
maternidade irregularmente, já que teria utilizado documentos ideologicamente falsos para tanto.
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, como bem pontuou o Juízo Federal,
há diligências pendentes, capaz de melhor elucidar os fatos, como a oitiva de pessoas citadas
pela  investigada  visando  confirmar  sua  versão  dos  fatos  no  que  tange  a  sua  condição  de
segurada rural, já que sabidamente se utilizou de documento ideologicamente falso (INCRA) para
obter o benefício. Ainda, verifica-se que a utilização de documento ideologicamente falso não se
deu apenas em relação a identificação da investigada, mas também a documento necessário para
instruir o requerimento do benefício, no que é prematura a conclusão de que a investigada não
teria agido dolosamente. 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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

082. Processo: JF/ES-2015.50.01.001377-4-INQ Voto: 9273/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº
7.716/89 perpetrado por rede social  na Internet.  Postagem de conteúdo discriminatório contra
nordestinos.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: "O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  somente por este
motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.". Aplicação à espécie,
mutatis mutandis, de precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj
16/04/2013) e deste Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator: Juliano
Baiocchi  Villa-Verde de Carvalho,  julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628, em
21/09/2015).  Ausência  de  provas  da  transnacionalidade  da  conduta  encetada.  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  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

083. Processo: JF/MG-INQ-0035657-
88.2017.4.01.3800

Voto: 9293/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de
valores, em decorrência da denominada "Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada
à apuração da prática de importação ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas
"caça-níqueis"  na  região  de  Juiz  de  Fora/MG.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  MPF:  Promoção  de
arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-
níqueis" não constituía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância
do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais por considerar o crime de contrabando
como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à
vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual
somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos
delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei nº 9.613/98. Apuratório
distribuído por dependência ao Procedimento nº 2008.01.003564-9, processado e julgado perante
o Juízo da 3ª Vara Federal  de Juiz de Fora/MG. Sentença confirmada pelo Tribunal Regional
Federal  da 1ª Região,  restando, assim, configurado o crime antecedente,  qual  seja,  crime de
contrabando, previsto no art. 334 do CP e já incluído, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes
antecedentes ao de lavagem de capitais,  especificamente como crime contra a Administração
Pública.  Prática  de  atividade  inquestionavelmente  oriunda  da  receptação  de  componentes
eletrônicos de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com
aparência  lícita.  Conduta  ora  imputada  que  se  mostra  decorrente  do  ilícito  daquela  primeira
apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de
azar. Demonstração da existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada.
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

084. Processo: JF/MOC-0006410-
41.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 9179/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §4º, inciso II) em desfavor da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que a agência dos correios foi violada e teve
encomendas  violadas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Ausência de sistema interno de câmeras de segurança na sala de depósito. Pegadas na parede
indicando a escalada como o modus operandi. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: JF-SOR-0011496-58.2010.4.03.6110-
PCD

Voto: 9280/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

086. Processo: JF/SP-0011478-71.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 9154/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (Código Penal, artigo 171, § 3º) praticado
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Realização de saques indevidos de
parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  relativamente  às  competências  de
09/2007 a 04/2010. Promoção de arquivamento. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos
a esta 2ª CCR/MPF (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). Caso que se amolda
aos termos do Enunciado nº 68 deste Colegiado, uma vez que os saques ocorrerão por meio de
cartão magnético, não houve renovação de senha e não há procurador ou representante legal
cadastrado,  bem como restou  inviável  o  fornecimento  dos  registros  visuais  dos  saques  pela
instituição  bancária.  Ademais,  verifica-se  ausência  de  diligências  capazes  de  modificarem  o
panorama probatório atual. Decurso de quase 07 (sete) anos da data dos fatos. Insistência no
arquivamento do feito.

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

087. Processo: JF/SP-0013095-66.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 9271/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE
MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL  MONTADA COM  COMPONENTES  COM  INDÍCIOS  DE  ORIGEM
ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada para apurar
possível  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334,  com  redação  anterior  à  Lei  n°
13.008/2014),  em razão da apreensão, em 09/11/2015, de duas máquinas caça-níquel  e dois
componentes eletrônicos das respectivas máquinas no interior de estabelecimento comercial do
investigado. O valor total  dos componentes eletrônicos apreendidos perfaz o montante de R$
100,00  (cem  reais).  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por
entender materialmente atípica a conduta, por aplicação do princípio da insignificância. 3. O Juízo
Federal,  por sua vez,  discordou do arquivamento,  aduzindo que o crime de contrabando não
comporta  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  4.  Tratando-se  de  contrabando  de
equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido, como na espécie, não se afigura
possível a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública,  sendo  que  o  valor  patrimonial  dos  bens  apresenta  apenas  aspecto  secundário.
Precedentes  2ª  CCR  (Autos  nº  0500385-48.2016.4.02.5104,  Rel.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen, unanime, 17/11/2016) e STJ (EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira
Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no REsp 1205168/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
06/03/2015).  5.  No  caso,  diante  dos  elementos  colacionados  que  evidenciam  a  autoria  e  a
materialidade delitiva e da impossibilidade de aplicação do postulado da insignificância, mostra-se
inadequado  o  arquivamento  do  procedimento.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

088. Processo: PRM-JND-3422.2015.000127-0-INQ Voto: 9160/2017 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  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor do INSS. Recebimento de benefício de amparo social ao deficiente concomitante com
atividade remunerada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não há
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indícios de falsificação no requerimento do benefício. Investigado que foi informado pela autarquia
federal de que o benefício seria automaticamente suspenso quando do seu retorno ao trabalho
remunerado. Inexistência de fraude ou meio ardil em obter vantagem indevida. Ausência de dolo
na conduta perpetrada. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

089. Processo: JF/PR/LON-5012258-
58.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 9220/2017 Origem:  SUBGDP/PGRN  -
SUBSECRETARIA  DE  GESTÃO
DOCUMENTAL  E
PROCESSUAL/PGR

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

Ementa: Inquérito Policial.  Obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição bancária privada,
para aquisição de veículo. Remessa dos autos pela Justiça Estadual, por entender que os fatos
configuram o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio, aduzindo que a conduta caracteriza o crime de estelionato contra particular,
cuja competência é da esfera estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Incidência da Orientação nº 31 desta 2ª Câmara: "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada". Competência
da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação,  por  esta  2ª  CCR,  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público 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 homologação do
declínio e 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 Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

090. Processo: PRM/PPR-3405.2017.000051-0-INQ Voto: 9121/2017 Origem: GABPRM3-PTKR - PAULO
TAEK KEUN RHEE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO FALSA E OMISSÃO DE DECLARAÇÃO SOBRE RENDAS (ART. 1º
DA  LEI  Nº  8.137/90).  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SINOP/MT. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
suposta declaração falsa e omissão de declaração sobre rendas, por parte de pessoa física, no
ano de  1998.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  em Sinop/MT encaminhou os  autos  à
Procuradoria da República no Município de Presidente Prudente no estado de São Paulo,  ao
argumento de que a omissão teria ocorrido no Município de Presidente Prudente/SP, onde em seu
entender teria ocorrido a constituição definitiva do crédito tributário. 3. O Procurador da República
oficiante em Presidente Prudente/SP suscitou o presente conflito negativo de atribuições, ante a
constatação de que, após a impetração de recursos pelo contribuinte, os autos foram remetidos à
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Agência da Receita Federal do Brasil em Sinop/MT, já que o contribuinte havia se mudado para
aquele  estado,  o  cientificando  da  inadmissibilidade  do  recurso  interposto  junto  ao  CARF  e
determinando o pagamento do débito tributário. 4. A questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do
Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou
o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 5.
Cuidando-se de fatos que podem, em tese, configurar crime tributário de natureza material (art. 1º,
da Lei 8.137/90), "a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a
sua consumação,  por  meio da constituição definitiva  do crédito  tributário,  sendo irrelevante a
mudança de domicílio  fiscal  do contribuinte"  (CC nº  120.850/BA,  Terceira  Seção,  Min.  Marco
Aurélio  Bellizze,  DJe:  30/08/2012).  6.  Precedentes  da  2ª  CCR:  processo  nº  5005487-
30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91,
613ª  Sessão,  de  15/12/2014,  unânime.  7.  No  caso,  o  crédito  tributário  foi  definitivamente
constituído após o esgotamento das vias recursais pelo contribuinte, sendo o mesmo intimado a
pagar seu débito na cidade de Sinop/MT, pela Agência da Receita Federal daquela cidade. 8. Pelo
conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para
reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em Sinop/MT, ora suscitado.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

091. Processo: DPF-CRA/MS-0056/2016-INQ Voto: 9171/2017 Origem:  SJUR/PRM-MS  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de posse irregular de cartuchos de munição de uso restrito (Lei
nº 10.826/03, art. 16). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Munições  encontradas  no  interior  da  residência  dos  investigados.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Estatuto
do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes ali
previstos, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao
tipo previsto no art.  18 (tráfico internacional de arma de fogo).  Inexistência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e  específico da União,  de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

092. Processo: JF/PE/CBS-0810192-
16.2017.4.05.8300-INQ

Voto: 9163/2017 Origem:  GABPRM2-ANRLS  -
ANTONIO  NILO  RAYOL  LOBO
SEGUNDO

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

Ementa: Inquérito Policial. 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. Saliente-se que os
mesmos fatos  são  objeto  de  IPL já  relatado  pela  DPF com indicação  de  remessa  ao  MPE.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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093. Processo: PR/SP-3000.2017.001882-3-INQ Voto: 9167/2017 Origem:  GABPR12-GTS  -
GUSTAVO TORRES SOARES

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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

094. Processo: SRPF-AP-INQ-00004/2017 Voto: 9165/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de estelionato ( CP, art.  171).  Empresário que noticiou a tentativa de
compras  em  seu  estabelecimento  comercial  através  de  cartão  clonado  do  BNDES  por
determinado indivíduo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Diligências. Eventual
prejuízo  suportado  por  particular.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

095. Processo: SR/PF/CE-00075/2017-RE Voto: 9139/2017 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito instaurado instaurada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento do
Cidadão relatando a ocorrência  de suposto  crime de estelionato e  evasão de divisas.  Vários
depósitos  efetuados  por  norueguês  domiciliado  no  Brasil  em  contas  correntes  norueguesas
administradas por norueguês com o fito  de adquirir  imóvel  no território  brasileiro.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Prejuízo  suportado  exclusivamente  por  particular,  vítima  do
estelionato.  Ausência  de  remessa  irregular  de  moeda  para  o  exterior.  Transações  ocorridas
exclusivamente  no exterior,  não  havendo internalização  ou  saída  de  numerário  do  país.  Não
configuração do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/86. Apresentação de documento falso em
detrimento  de  Junta  Comercial.  Enunciado  nº  62.  Procedimento  que  apura  os  mesmos fatos
objeto  da  Noticia  de  Fato  nº  1.15.000.000238/2017-11,  que  teve  a  promoção  de  declínio  de
atribuições já homologada por esta Câmara. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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096. Processo: 1.13.000.000222/2016-94 Voto: 9123/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, §1°, II), de
ameaça e de constituição de milícia privada (CP, art. 147 e 228-A, respectivamente). Relato de
que alguns detentores de terras do INCRA, beneficiados pelo programa terra legal, teriam vendido
a  propriedade  para  terceiros.  Ainda,  notícia  de  possível  ocorrência  de  esbulho  possessório,
atribuído a milícias locais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). As
Terras em questão são de propriedade do INCRA e nunca foram transferidas para os beneficiários
do programa. Condutas delitivas que não apresentam ofensa à titularidade da terra, prejudicando
tão  somente  a  vítima  (particular).  Possível  crime  de  estelionato.  Prejuízo  que  foi  suportado,
exclusivamente, por particular, diante da ausência de registro imobiliário de escritura pública de
compra e venda das terras de propriedade do INCRA. Carência de informação de participação de
servidores federais nos delitos de ameaça e formação de milícia privada. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

097. Processo: 1.14.000.003176/2017-29 Voto: 9159/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão noticiando suposto estelionato praticado em detrimento de particular. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Lesão patrimonial restrita ao particular. Ausência de
qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

098. Processo: 1.15.000.000924/2016-01 Voto: 9158/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: PIC. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual noticiante relata o
uso indevido de seus dados pessoais por terceiros. Informou, ainda, que foram enviadas à SRF
Declarações de Imposto de Renda em seu nome,  bem como que  existem débitos tributários
relacionados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Diligências.
Informação oriunda da Receita Federal noticiando não ter havido prejuízos à Fazenda Nacional e
que, após análise,  foi  determinado o cancelamento das declarações e seus débitos.  Eventual
informação inverídica prestada à autoridade fazendária que objetivou apenas a prática de outros
delitos, na esfera patrimonial e individual da comunicante. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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099. Processo: 1.18.002.000154/2017-48 Voto: 9125/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

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

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

100. Processo: 1.19.001.000236/2017-65 Voto: 9126/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
IMPERATRIZ-MA

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

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

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

101. Processo: 1.20.000.000492/2017-41 Voto: 9124/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Trabalhadora  que
apresentou atestado médico  adulterado perante  sua empregadora.  Posterior  apresentação do
documento, por parte da empregadora, perante Vara do Trabalho, visando justificar a demissão
por justa causa do empregado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Atestado médico adulterado apresentado à empregadora. Crime entre particulares. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Precedente  do  STJ:  CC 119.939/PR,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,
Terceira Seção, DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

102. Processo: 1.28.000.001794/2017-49 - Eletrônico Voto: 9166/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  praticado  mediante  obtenção  fraudulenta  de
empréstimo consignado para desconto na folha de pagamento de segurado da Previdência Social
junto à instituição financeira privada. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Conduta
praticada contra banco privado e em prejuízo de particular. Ausência de prejuízo suportado pela
autarquia federal. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP,
Dj  28/11/2012).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

103. Processo: 1.29.010.000215/2017-94 Voto: 9136/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de gerir fraudulentamente instituição financeira (art. 4º da Lei nº
7.492/86).  Representante  que  é  credora  de  indenização,  em virtude  de  acidente  de  trânsito,
denuncia os gestores de empresa de seguro que não teriam honrado com acordo pactuado no
Juízo Arbitral, além do suposto descumprimento de cláusulas contratuais do seguro. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que não
houve acordo na esfera arbitral, não passando de meras tratativas. Conduta que não se amolda
ao crime de gerir fraudulentamente instituição financeira. Celeuma que não apresentou elementos
capazes de transbordar o âmbito cível. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e
específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

104. Processo: DPF/CE/JN-00078/2017-INQ Voto: 9169/2017 Origem:  GABPRM1-LMS  -  LIVIA
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Desenvolvimento de atividade de telecomunicações e/ou uso não autorizado de
radiofrequência por rádio comunitária (Lei nº 9.472/97, art. 183). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Rádio que possui autorização para funcionamento. Ausência de indícios da
prática de ilícito penal. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

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

105. Processo: DPF/RN-2016.0000526-IP -
Eletrônico 

Voto: 9164/2017 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER
MARTINS DE ARAUJO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT,  em  01.12.2016,  em
Canguaretama/RN. Relato de que 02 (um) indivíduos não identificados, entraram em agência do
Correios, com uso de arma de fogo, renderam os seguranças e subtraíram o numerário contido no
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guichê e celulares de clientes que estavam presentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. As imagens dos suspeitos captadas pelo CFTV não se compatibilizaram
com  as  fotografias  constantes  no  banco  de  dados  da  Polícia  Federal.  Laudo  de  Perícia
papiloscópica  concluiu  que  nenhum  dos  fragmentos  de  impressões  papilares  encontrados
apresentou  qualidade  técnica  para  confronto.  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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

106. Processo: SR/DPF/PA-00787/2015-INQ Voto: 9134/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  supostas irregularidades praticadas por  mutuários 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). Fato que remonta ao ano de 2008. A possível autora
não foi localizada, sobrevindo informação de que possivelmente o projeto foi abandonado pela
beneficiária. Diligências realizadas com o intuito de atestar a suposta ocorrência de ilícitos. Fatos
que apontam para possível  descumprimento contratual.  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. Orientação nº 26/2016. Homologação do arquivamento.

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

107. Processo: SR/DPF/PA-00792/2015-INQ Voto: 9132/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

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

Ementa: Inquérito policial. Possível ocorrência de crime contra o sistema financeiro ( Lei nº 7.492/86, art.
19). 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.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Verifica-se dos
autos que a mutuaria vem pagando regularmente o financiamento desde o ano de 2011, estando
apenas a parcela referente ao ano de 2017 em atraso. Fato que remonta ao ano de 2008. A
possível  autora  não  foi  localizada,  sobrevindo  informação de que  possivelmente o  projeto  foi
abandonado  pela  beneficiária.  Fatos  que  apontam  para  possível  descumprimento  contratual.
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. Orientação nº 26/2016.
Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: SRPF-AP-00023/2014-INQ Voto: 9115/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
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LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Responsável legal por
sociedade empresária investigada em Inquérito Civil teria desobedecido às notificações do órgão
ministerial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada em
abstrato para o delito que é de 06 (seis) meses de detenção. Fatos ocorridos 06/2013. Prescrição
da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 03 (três) anos da data do último fato (CP,
art. 109, inc. VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: SRPF-AP-00036/2017-INQ Voto: 9129/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §4º, incisos I e IV) em desfavor da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que, em 27/11/2016, a agência dos correios
foi violada e teve um microcomputador subtraído. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Ausência de sistema interno de câmeras de segurança e de testemunhas.
Laudo de Perícia papiloscópica concluiu que nenhum dos fragmentos de impressões papilares
encontrados apresentou qualidade técnica para confronto. Laudo da Perícia Criminal Federal que
só teve o condão de elucidar a dinâmica dos fatos. Ausência de elementos mínimos de autoria
delitiva. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

110. Processo: SRPF-AP-00104/2016-INQ Voto: 9184/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Investigado que não faria jus ao
benefício previdenciário em virtude de supostamente não possuir a deficiência alegada. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Juízo da causa que deferiu o reestabelecimento do
benefício em sede de antecipação de tutela.  Caso que restou comprovado que o investigado
realmente  apresenta  alguma  deficiência/doença,  o  que  refletirá  em  qual  benefício  irá
possivelmente  obter  (auxílio  acidente  ou  aposentadoria  por  invalidez).  Desta  forma,  restou
comprovada 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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

111. Processo: SRPF-AP-00124/2015-INQ Voto: 9118/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar eventuais irregularidades na obtenção de seguro defeso.
Novas declarações da investigada que resultaram no desarquivamento do feito. Relato de que a
presidente da cooperativa inscrevia pessoas na colônia que não são pescadores.  Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o MTE/AP informou não constar no
sistema  de  seguro-desemprego  pedido  do  benefício  por  certas  pessoas  indicadas  pela
investigada. No entanto, foi encontrado um requerimento de seguro-defeso em nome de outra
pessoa citada, porém não houve o recebimento de parcela alguma. Ausência de materialidade
delitiva. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

112. Processo: SRPF-AP-00426/2013-INQ Voto: 9122/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §4º, incisos I e IV) em desfavor da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que, em 20/10/2013, o cofre de agência dos
correios  foi  violado,  assim  como  uma  janela  e  uma  porta,  tendo  sido  subtraído  o  valor  de
R$185.666,00 (cento e oitenta e cinco mil  e seiscentos e sessenta e seis  reais).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Imagens das câmeras de segurança não
conseguiram identificar o possível autor do delito e os depoimentos colhidos não lograram êxito na
identificação de suspeito. Laudo de Perícia papiloscópica concluiu que nenhum dos fragmentos de
impressões papilares encontrados apresentou qualidade técnica para confronto. Laudo da Perícia
Criminal Federal que só teve o condão de elucidar a dinâmica dos fatos. Fatos que ocorreram em
20/10/2013. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva. Inexistência de justa causa para o
prosseguimento do feito. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

113. Processo: 1.04.004.000024/2016-08 Voto: 9180/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  de  supostas  irregularidades  cometidas  pelo  prefeito  de
Quaraí/RS. Relato de excesso de passageiros transportados em veículo do município, circulação
de veículo com taxa de licenciamento vencida e contratação irregular de familiar do Vice-Prefeito
para prestação de serviço de som. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto as
denuncias referentes as irregularidades em veículos da prefeitura, não se verifica avocação da
tutela penal do Estado, por estarem os fatos inseridos na tutela administrativa.  Em relação a
suposta contratação irregular de familiar do vice-prefeito, já houve apuração do caso nos autos da
ação nº 5045465-70.2015.4.04.0000. Princípio do nem bis in idem. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

114. Processo: 1.10.001.000162/2017-92 - Eletrônico Voto: 9173/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339)  perpetrado  por
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representante que, por interesse político partidário,  teria noticiado ilícitos ocorridos durante as
eleições municipais de 2012. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O tipo penal
descrito  no  art.  339  do  Código  Penal  exige  que  o  agente  tenha  imputado  falsamente  o
cometimento de crime. Caso em que não houve imputação de crime, mas sim mera notícia de
possíveis atos irregulares e solicitação de providências. Atipicidade. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

115. Processo: 1.14.000.001686/2017-61 Voto: 9116/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Responsável pela Santa Casa
de Misericórdia da Bahia teria descumprido ordem judicial nos autos de processo trabalhista que
tramita na 18ª Vara do Trabalho de Salvador/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Oficiado,  o investigado respondeu que prestou as informações solicitadas pelo  Juízo
Trabalhista em 16/052017. Ainda, informou que "dada a escassez de dados do requerimento do
juízo  da 18ª  Vara  de Trabalho  de  Salvador,  houve  alguma dificuldade  nas  pesquisas  para  o
atendimento da solicitação, conforme explanada no próprio ofício resposta". Cumprimento tardio
da determinação. Ausência de dolo na conduta perpetrada. Atipicidade penal. Homologação do
arquivamento.

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

116. Processo: 1.14.000.002997/2017-48 Voto: 9128/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT, em 12.04.2017, em bairro de
Salvador/BA. Relato de que 03 (três) indivíduos não identificados,  com uso de arma de fogo,
renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios, subtraindo 11 (onze) encomendas que se
encontravam no veículo da empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Vítima afirmou não possuir condições de reconhecer a fisionomia dos suspeitos
por  ter  sido  obrigado  a  abaixar  a  cabeça.  Indivíduos  que  se  utilizaram  de  capacetes  para
impossibilitar uma possível  identificação. Ausência de imagens de câmara de segurança e de
testemunhas. 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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

117. Processo: 1.14.000.003207/2017-41 Voto: 9120/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato.Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  de  que  05  (cinco)
indivíduos  não  identificados,  com  uso  de  arma  de  fogo,  utilizando-se  de  uma  motocicleta,
renderam funcionários (carteiro) da agência dos Correios, que resultou na subtração de 06 (seis)
encomendas  e  um  (01)  malote  que  se  encontravam  no  veículo  da  EBCT.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ausência de testemunhas e de sistema
interno de vigilância. Impossibilidade de reconhecimento dos investigados em razão de artifícios
utilizados  pelos  mesmos.  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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

118. Processo: 1.16.000.003011/2017-82 Voto: 9178/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Abate  e  furto  de  um animal  bovino
pertencente à Embrapa. 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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

119. Processo: 1.16.000.003057/2017-00 Voto: 9174/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de furto (CP, art.  155,  §4º, inciso II) em desfavor da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que foi furtado um notebook na agência dos
Correios.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Local  dos  fatos  alterado,
impossibilitando  perícia.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.17.000.001699/2017-29 - Eletrônico Voto: 9172/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  de  apropriação  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por
sociedade empresária. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Informação da Receita
Federal do Brasil informando não existir representação fiscal ou ação fiscal programada ou em
curso contra  a investigada.  Materialidade delitiva  não evidenciada.  Insuficiência  de elementos
para  aferição  dos  valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser  repassados  para  a  autarquia
previdenciária.  Ausência,  por  ora,  de  elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  viabilizar  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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121. Processo: 1.17.000.001877/2017-11 - Eletrônico Voto: 9285/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de fato. Denuncia veiculada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o representante
denuncia diversas autoridades e figuras públicas por crimes de lavagem de dinheiro, sonegação
fiscal, organização criminosa, evasão de divisa e etc. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Representação  desacompanhada  de  qualquer  indício,  material  ou  testemunhal,
quanto  a  veracidade  dos  fatos  veiculados  e  de  sua  respectiva  ilicitude.  Ausência  de  dados
concretos mínimos aptos a viabilizar o início de investigação policial. Ausência de justa causa para
a persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

122. Processo: 1.18.001.000675/2017-13 - Eletrônico Voto: 9168/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP,  art.  342)  em depoimento
prestado em reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em
que  o  julgador  desconsiderou  em  sua  sentença  o  depoimento  da  testemunha,  haja  vista  a
contradição  apresentada  entre  as  testemunhas.  Declaração  juridicamente  irrelevante  para  o
deslinde da causa. Ausência de potencialidade lesiva. Precedentes do STJ: (REsp 659.512/RS,
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 397) e
(HC 14.717/SP,  Rel.  Ministro  EDSON VIDIGAL,  QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2001,  DJ
09/04/2001, p. 373). Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.22.005.000240/2017-06 Voto: 9155/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando
possíveis maus tratos, abusos e cárcere privado da filha do representante que reside na Itália com
a genitora. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Representante que após acordo
com  a  filha  e  diante  da  notícia  de  que  ela  já  não  mais  reside  na  companhia  do  padrasto,
apresentou  nova  manifestação  retirando  a  anteriormente  oferecida.  Perda  do  objeto  deste
apuratório. Homologação do arquivamento.

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

124. Processo: 1.23.000.002045/2017-15 Voto: 9138/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de fato.  Suposto crime previsto no art.  20 da Lei  7.492/86.  Ofício  remetido pela CEF,
noticiando  que  após  ter  celebrado  Termo  de  Cooperação  e  Parceria  com  o  Sindicato  dos
Trabalhadores  Rurais  de  Curaçá  com  a  finalidade  de  construir  6  (seis)  empreendimentos
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habitacionais, a construção dos imóveis não teria avançado na mesma proporção da liberação de
recursos federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso, a diferença
entre os valores liberados pelo agente financeiro e o valor executado pelo particular mostra-se
diminuto, não chegando sequer a 10% em cada obra. Dessa forma, considerando tratar-se de
serviço de engenharia civil, não se verifica nas diferenças apresentadas indícios de sobrepreço no
valor das obras, ou diferença significante a se vislumbrar indícios do cometimento de crime contra
o Sistema Financeiro. Homologação do arquivamento.

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

125. Processo: 1.25.005.000521/2015-87 - Eletrônico Voto: 9141/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Noticia  de fato.  Denuncia  anonima veiculada na  Sala  de Atendimento ao Cidadão na qual  o
denunciante relata que preso na operação Lava-Jato seria dono de um Motel, que na verdade
estaria  em nome de  seu  cunhado.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Denuncia genérica, desacompanhada de dados concretos mínimos aptos a viabilizar o início de
investigação  policial.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

126. Processo: 1.25.008.000354/2017-14 Voto: 9127/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Relato que o investigado
teria apresentado nota fiscal supostamente adulterada a agentes da Polícia Rodoviária Federal.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações da empresa, da
Fazenda Estadual, Federal e da Polícia Rodoviária Federal esclareceram que a informação das
notas é a mesma, porém, apenas escrita de maneira diversa.Confusão que se deu por mero erro
formal.  Ausência  de  comprovação  de  dolo  na  conduta.  Atipicidade.  Homologação  do
arquivamento.

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

127. Processo: 1.25.008.000592/2017-11 - Eletrônico Voto: 9218/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de uso de documento falso (art. 299 do CP). Representação requerendo a
instauração  de  inquérito  policial  para  apurar  suposto  uso  de  documento  falso  no  bojo  de
reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que se
verifica a autenticidade do documento apresentado perante à Justiça Trabalhista. Sugestão de
arquivamento  da  autoridade  policial.  Ausência  da  materialidade  delitiva.  Homologação  de
arquivamento com as ressalvas prevista do no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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128. Processo: 1.26.001.000427/2017-92 - Eletrônico Voto: 9140/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime de desobediência (Lei nº 7.347/85, art. 10) por parte de
empregador,  que não teria cumprido notificação requisitória do Ministério Público do Trabalho.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Verifica-se dos autos que as informações
solicitadas  pelo  órgão  ministerial  se  referiam  a  complementação  de  informações  prestadas
anteriormente, mais especificamente o endereço dos funcionários da empresa. Nesse passo, tem-
se que as informações solicitadas não possuem características de dados técnicos indispensáveis
a propositura de ACP, a configurar o crime previsto na Lei nº 7.347/85, já que poderiam facilmente
obtidas por outros meios, como o sistema de pesquisa do próprio Ministério Público. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

129. Processo: 1.27.001.000367/2017-71 Voto: 9272/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando descumprimento de lei que dispõe sobre o contrato de
franquia empresarial  (Lei  8.955/94),  o que de acordo com o noticiante acarretaria  o crime de
sonegação fiscal. (Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de nexo causal entre o fato descrito e o suposto cometimento do crime noticiado. Inexistência de
elementos aptos a configurar crime contra a ordem tributária. 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

130. Processo: 1.28.000.000340/2013-27 Voto: 9157/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Inquérito Civil. Crimes previstos nos arts. 171, § 3º, 297 e 299 do CP. Suposta fraude ao Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Alimentos " CONAB, perpetrada por
presidente de assentamento.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Caso em que, após constatadas irregularidades administrativas pela CONAB, houve a suspensão
e encerramento  do projeto  com estorno e resgate  do saldo ainda disponível.  Inexistência  de
indícios  do  dolo  de  obter  vantagem  ilícita  pelo  investigado.  Produtos  que  poderiam  ser
substituídos  por  outros  com  a  devida  autorização  da  CONAB.  Falta  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.28.300.000185/2017-98 Voto: 9117/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PAU DOS FERROS-RN

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

49/129



ATA DA 697ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00497813/2017

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Relato de que duas testemunhas teriam deduzido informações em descompasso com as demais
provas dos autos, especialmente com o relatório de inspeção judicial. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de duas testemunhas
que  apenas  retratam  a  diferença  de  percepção  sensorial  sobre  a  verdade  real  dos  fatos,
absorvidos de modo distinto. Inexistência de provas de que as declarações da testemunha não
condizem com a verdade, além de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o
juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: 1.29.000.003362/2017-35 Voto: 9114/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP,  art.  342)  em depoimento
prestado  em reclamatória  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O
Julgador desconsiderou completamente o depoimento na sentença, como meio de prova válido,
por  entender  tratar-se  de  testemunho  não  confiável,  já  que  o  investigado  teria  a  intenção
deliberada de favorecer o reclamante. Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da
causa. Ausência de potencialidade lesiva. Precedentes do STJ: (REsp 659.512/RS, Rel. Ministro
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 397) e (HC 14.717/SP,
Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 09/04/2001, p. 373).
Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.29.008.000538/2017-27 - Eletrônico Voto: 9176/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposta apresentação de declaração de renda e grupo familiar falsas em ação
previdenciária (CP, arts. 171 e 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso
em que os documentos que instruíram o pedido de benefício previdenciário foram preenchidos de
forma correta de acordo com a realidade familiar à época (2014). Ação judicial ajuizada no ano de
2017  diante  de  outro  contexto  familiar,  inclusive  após  a  separação  do  casal.  Crime  não
configurado. Homologação de arquivamento.

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

134. Processo: 1.29.014.000093/2017-04 - Eletrônico Voto: 9161/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Noticia  de fato.  Possível  crime de sonegação de  contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Sentença  proferida  em  ação  trabalhista  reconhecendo  que  a  reclamada  suprimiu  e  reduziu
contribuições previdenciárias. Liquidação de sentença apurou o valor de R$ 3.805,87 de crédito
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor suprimido inferior a R$
10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância
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aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa
forma,  como  a  Lei  n°  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Homologação do arquivamento.

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

135. Processo: 1.35.000.001722/2017-67 Voto: 9119/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar eventuais irregularidades na obtenção de seguro defeso.
Relatório de visita técnica salientou que filho da beneficiária do seguro-defeso não soube informar
qual a atividade desempenhada pela sua genitora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências  realizadas  não  apuraram  nenhum  elemento  probatório  que  demonstrasse  a
ocorrência de fraude no recebimento do benefício em comento. Relato que não apresenta indícios
mínimos de materialidade delitiva. Carência de dados concretos que poderiam viabilizar uma linha
investigativa. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: 1.35.000.001878/2017-48 - Eletrônico Voto: 9186/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).  Indivíduo que requereu
perante a Polícia Federal aquisição de arma de fogo de uso permitido e declarou não possuir
inquérito nem ação penal em curso em seu desfavor, quando em realidade responde ação penal
na Justiça Estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que a própria
autoridade policial apresentou relatório sugestivo de não instauração de inquérito policial, sob o
fundamento de o investigado não teve a intenção de prestar informação falsa, uma vez que no
mesmo ato  apresentou cópia  do termo de audiência  realizada no dia  03.06.2015,  quando foi
homologada  a  suspensão  condicional  do  processo  por  02  (dois)  anos,  tendo,  portanto,  se
confundido  por  acreditar  não  estar  mais  respondendo  a  ação  penal  já  que  o  processo  foi
suspenso. Não evidenciada a vontade consciente para configuração da conduta dolosa. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

137. Processo: 1.16.000.001859/2017-77 Voto: 9130/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime frustração de direitos assegurados por lei trabalhista
(CP,  art.  203),  em  tese,  praticado  contra  funcionários  de  empresa  privada.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

138. Processo: 1.00.000.018831/2017-39 Voto: 9137/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

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.  NÃO  PREENCHIMENTO  DO  REQUISITO  OBJETIVO.
INSISTÊNCIA NO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1.
Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática do crime previsto no art. 171, §3º do CP,
uma vez que o denunciado apresentou perante a CEF atestado médico falso, que o diagnosticava
como portador do vírus HIV, permitindo, com isso, o saque do FGTS no valor de R$ 472,29. 2.
Após a instrução processual, considerando o pequeno valor do prejuízo causado e a primariedade
do acusado, o Juiz Federal  converteu o julgamento em diligência, entendendo que a conduta
atribuída do denunciado se enquadraria no 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 a reprovabilidade da conduta e
a relevância do bem jurídico atingido deveriam ser levados em conta, além de consignar que a
jurisprudência sobre a matéria considera ser inaplicável o estelionato privilegiado quando presente
a majorante do § 3º do art. 171 do Código Penal. 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 o investigado 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 mencionada, não pode haver
aplicabilidade da minorante do §1º.  Precedente STJ (RHC 30225/MA, Min.  Maria  Thereza de
Assis  Moura,  Sexta  Turma,  Dje  27/09/2013).  7.  Dessa forma,  tratando-se do cometimento do
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crime  previsto  no  art.  171,  §  3º  do  Código  Penal,  não  é  cabível  o  benefício  da  suspensão
condicional do processo, haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos. 8. 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 do CP, que é incompatível
com a incidência da minorante do §1º do mesmo artigo.

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

139. Processo: JF/PR/CUR-5023349-
51.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9234/2017 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.  Obtenção
fraudulenta de financiamentos, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículos. 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 nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, 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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

140. Processo: JF/PR/CUR-5036944-
20.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9235/2017 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.  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, IV, da LC nº 75/93.
Recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação de crédito
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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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, 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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

141. Processo: JF/PR/CUR-5037411-
33.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9236/2017 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.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo. O
il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio, requerendo que a MM. Juíza Federal
encaminhasse  os  autos  à  Justiça  Estadual.  Discordância  do  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de
Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, 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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

142. Processo: JF/PR/CUR-5049162-
51.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9237/2017 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.  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, IV, da LC nº 75/93.
Recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do
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Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, 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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

143. Processo: JF/PR/CUR-5051224-
30.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9233/2017 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.  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
Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Recente  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, 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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

144. Processo: JF-SE-0000430-88.2017.4.05.8500-
INQ

Voto: 9194/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito Policial.  Obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição bancária privada,
para aquisição de veículo. Remessa dos autos pela Justiça Estadual, por entender que os fatos
configuram o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio, aduzindo que a conduta caracteriza o crime de estelionato contra particular,
cuja competência é da esfera estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª

55/129



ATA DA 697ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00497813/2017

CCR). Incidência da Orientação nº 31 desta 2ª Câmara: "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada". Competência
da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação,  por  esta  2ª  CCR,  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público 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 homologação do
declínio e 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 Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

145. Processo: 1.30.001.004508/2017-39 Voto: 9262/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimo
consignado, perante instituição financeira privada, 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  por  particular  e  pela
instituição financeira que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de
suas entidades.  Precedentes  STJ "  Terceira  Seção:  CC 115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência, até o momento, 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

146. Processo: JF/CE-0001026-11.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 9239/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO JÁ SUBMETIDA À ANÁLISE POR ESTA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93.
REMESSA DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I; LC Nº 75/93, ART. 62, IV; CPP, ART. 28.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código
Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira,  sem
documentação comprobatória  de sua regular  importação,  cujo  valor  dos tributos suprimidos é
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil  reais).  2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância e em razão da inexistência de elementos
que apontem para a reiteração da conduta por parte do investigado. Após, remeteu os autos a
esta  2ª  CCR/MPF.  3.  Em decisão  monocrática,  este  Signatário  não  conheceu da  remessa  e
determinou a devolução dos autos à origem para arquivamento, tendo em vista o disposto nos
Enunciados 36 e 49 da 2ª Câmara. 4. Devolvidos os autos à origem, o MPF os encaminhou à
Justiça  Federal,  para  providenciar  seu  arquivamento  físico.  O  magistrado  não  conheceu  da
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remessa interna realizada pelo MPF, considerando que tal procedimento não se coaduna com a
legislação processual penal vigente, e, ato contínuo, indeferiu a promoção de arquivamento, por
entender inaplicável o princípio da insignificância ao crime de descaminho. 5. A presente remessa
não merece ser conhecida. Há que se ressaltar, desde logo, a possibilidade jurídica inconteste de
a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão ministerial ser submetida diretamente
à 2ª CCR para homologação. 6. A interpretação do art. 28 do CPP não pode ser meramente literal.
Deve-se proceder a uma interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no
referido dispositivo legal, também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da CF, no art. 62, IV, da LC
nº  75/93 e  na Orientação Conjunta  n°  01/2015.  7.  Afigura-se,  pois,  juridicamente plausível  e,
mesmo, inarredável, o conhecimento por esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para
fins de homologação, de promoção de arquivamento formulada nos autos de inquérito policial. 8.
Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Colegiado: IPL nº 0035411-65.2016.4.01.3400,
Sessão 675, 03/04/2017, unânime; IPL nº 0006213-68.2015.4.05.8100, Sessão 659, 19/09/2016.
9.  Não  conhecimento  da  presente  remessa,  reiterando  os  termos  da  decisão  monocrática
anteriormente proferida.

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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

147. Processo: JF/CE-0010217-22.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 9225/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando de 20 (vinte) maços de
cigarro (CP, art. 334-A). Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo na conduta dos
investigados.  Discordância  do  Juízo  da  11ª  Vara  Federal  do  Ceará,  por  entender  que  há
elementos suficientes para o prosseguimento da persecução penal. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No presente caso, foram apreendidos apenas 20 (vinte) maços de
cigarro 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). Não consta dos autos notícia de reiteração específica da conduta de contrabando de
cigarros. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

148. Processo: JF/EU/BA-0001695-
89.2017.4.01.3310-PIMP

Voto: 9230/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato em
desfavor do INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário,  relativas ao
período de julho/2004 a maio/2005, após o óbito do titular. Promoção de arquivamento com base
na atipicidade. Discordância do Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Último saque indevido ocorreu em
07/06/2005.  Incidência  do  Enunciado  nº  53  desta  2ª  Câmara:  "A  prescrição  do  crime  de
estelionato  previdenciário,  em  detrimento  do  INSS,  cometido  mediante  saques  indevidos  de
benefícios previdenciários após o óbito do segurado, ocorre em doze anos a contar da data do
último saque,  extingue  a  punibilidade  e  autoriza  o  arquivamento  da  investigação  pelo  MPF".
Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III).  Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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149. Processo: JF-GRU-0011650-39.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 9238/2017 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 ingressar no território nacional. Consta dos
autos que o investigado solicitou refúgio  no dia  12/02/2015. 2.  O il.  Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento dos autos, aplicando, por analogia, o Enunciado nº 19 da 2ª
CCR/MPF. 3. Discordância da MM. Juíza Federal, por considerar que a hipótese prevista é de
suspensão do procedimento. 4. No presente caso, o investigado solicitou refúgio no Brasil, nos
termos da Lei nº 9.474/97. Entretanto, até o presente momento, não há qualquer informação de
que  tenha  sido  julgado  o  requerimento  pelo  CONARE.  5.  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.  6.  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. 7.  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. 8. 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). 9. 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). 10. No mesmo sentido, recente precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
0010864-92.2016.4.03.6119, 696ª Sessão de Revisão, de 13/11/2017, unânime. 11. Necessidade
da suspensão do inquérito policial e acompanhamento periódico do Ministério Público Federal. 12.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

150. Processo: JF/MG-0031925-02.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 9294/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de
valores, em decorrência da denominada "Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada
à apuração da prática de importação ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas
"caça-níqueis"  na  região  de  Juiz  de  Fora/MG.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  MPF:  Promoção  de
arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-
níqueis" não constituía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância
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do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais por considerar o crime de contrabando
como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à
vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual
somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos
delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei nº 9.613/98. Apuratório
distribuído por dependência ao Procedimento nº 2008.01.003564-9, processado e julgado perante
o Juízo da 3ª Vara Federal  de Juiz de Fora/MG. Sentença confirmada pelo Tribunal Regional
Federal  da 1ª Região,  restando, assim, configurado o crime antecedente,  qual  seja,  crime de
contrabando, previsto no art. 334 do CP e já incluído, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes
antecedentes ao de lavagem de capitais,  especificamente como crime contra a Administração
Pública.  Prática  de  atividade  inquestionavelmente  oriunda  da  receptação  de  componentes
eletrônicos de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com
aparência  lícita.  Conduta  ora  imputada  que  se  mostra  decorrente  do  ilícito  daquela  primeira
apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de
azar. Demonstração da existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

151. Processo: JF/MOC-0005303-
59.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 9240/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 299 E 304
DO CP. ENVIO DE OFÍCIO CONTENDO INFORMAÇÕES FALSAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 299 e 304 do CP,
uma vez que vereadores do município de Montes Claros/MG, integrantes da Comissão de Saúde,
teriam enviado  ofício,  contendo dados  supostamente  falsos  acerca  de  atendimentos  médicos
realizados pelo SUS no referido município, para diversos órgãos públicos, dentre eles, o Ministério
Público Federal. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação
aos vereadores, aduzindo que estes não tinham consciência da falsidade das informações que
encaminharam,  visto  que  apenas  repassaram o  contido  em documentos  rebebidos  da  então
Secretária de Saúde do município. Após, requereu a remessa dos autos à Justiça Estadual para
adoção de providências cabíveis quanto à suposta prática do crime de falsidade ideológica por
parte da referida secretária. 3. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos a esta 2ª
CCR. 4. Assiste razão ao Magistrado ao entender que: "E, de fato, se os investigados assinaram,
de forma livre e consciente, o ofício de fls. 61/62 com intuito específico de retomar 'a gestão dos
estabelecimentos hospitalares ao Município de Montes Claros', assumiram o risco da inverdade
das informações ali lançadas, atraindo o dolo (ainda que eventual) exigido para configuração do
crime". 5. Possibilidade de realização de outras diligências investigatórias, como, por exemplo, a
oitiva  da  secretária  municipal  de  saúde,  tida  pelos  investigados  como  possível  e  única
responsável  pela  falsidade  discutida.  6.  Arquivamento  prematuro.  7.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

152. Processo: JF/MOC-0006308-
19.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 9241/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Rádio comunitária operada no município de
Pirapora/MG, sem autorização de uso de radiofrequência. Transmissor apreendido com potência
de 23,2 Watts. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança dos meios de telecomunicações "
não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito
Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA,
2ª  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  DJe  14/02/2013;  STJ,  RHC 55.743/RO,  Rel.  Min.
Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Ausência de justa causa para 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

153. Processo: JF/MOC-0007236-
67.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 9195/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334 - com redação anterior à conferida
pela Lei n° 13.008/2014). Apreensão de diversas mercadorias de origem estrangeira, dentre elas,
2.830 maços de cigarros, em ônibus de turismo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Fato ocorrido em 16/09/2005. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, IV). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

154. Processo: JF/PR/CAS-SEM_SIGLA-5006302-
49.2017.4.04.7005 - Eletrônico 

Voto: 9229/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório  instaurado  para  apurar  06  (seis)  casos  de  possíveis  crimes  de  descaminho,
tipificado no art. 334 do Código Penal, tendo em vista o ingresso no país de produtos de origem
estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse a regularidade da
importação, iludindo o pagamento de tributos federais nos valores de R$ 15.730,72; R$ 10.565,61;
R$ 17.553,59; R$ 12.470,85; R$ 18.819,54; e R$ 15.314,85. 2. A il. Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância,  haja  vista  a
inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil  reais).  3. O MM. Juiz Federal  discordou das razões ministeriais e
remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF. 4. Conforme o Enunciado nº 49 da 2ª CCR/MPF: "Admite-
se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta". 5. Da análise dos autos, verifica-se que, em todos os casos, o valor dos tributos
iludidos  é  superior  ao  parâmetro  fixado  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  (R$
10.000,00). 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

155. Processo: JFRS/SLI-5002205- Voto: 9227/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
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28.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA  DE  PRESSÃO.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO:  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  IMPORTAÇÃO  DE  PRODUTO
CONTROLADO.  INAPLICABILIDADE  DA  TESE  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no
art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão realizada pela Receita Federal, no dia 19/12/2015,
na BR-158, Km 560, de 1 (uma) arma de ar comprimido, calibre 5.5 mm, e 400 (quatrocentas)
munições, de origem e procedência estrangeira, sem documentação legal. Consta dos autos que
o  valor  total  das  mercadorias  é  de  R$  238,77.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, tendo em vista o ínfimo valor
dos tributos iludidos. Alegou, ainda, que a importação irregular de arma de ar comprimido com
calibre inferior a 6 milímetros, de uso permitido, enquadra-se no tipo penal de descaminho, não
havendo se falar em contrabando. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expendidas pelo
órgão ministerial, por entender que a conduta configura o crime de contrabando, sendo inviável a
aplicação do princípio da insignificância. 4. De acordo com os arts. 183 e 204 do Decreto-Lei nº
3.665/2000, a importação de produtos controlados depende de autorização prévia do Exército
Brasileiro. Diante da previsão legal de autorização prévia do Exército, a introdução de armas de
pressão no País ficou sujeita a proibição relativa,  de modo que,  quando executada de forma
clandestina,  sem  observância  do  mencionado  regulamento,  o  agente  pratica  o  delito  de
contrabando. 5. No caso, houve a importação clandestina de uma arma de pressão e munições,
sem  o  preenchimento  dos  requisitos  legais.  A  importação  se  deu  de  forma  irregular,
caracterizando, assim, o crime de contrabando. 6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância
ao crime de contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1479836/RS,
Quinta Turma, DJe 24/08/2016) e desta 2ª CCR (Procedimento nº 5003259-29.2016.4.04.7106,
677ª  Sessão  Ordinária,  de  15/05/2017,  unânime).  7.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

156. Processo: JFRS/SLI-5004232-
81.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 9228/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA  DE  PRESSÃO.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO:  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  IMPORTAÇÃO  DE  PRODUTO
CONTROLADO.  INAPLICABILIDADE  DA  TESE  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no
art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão realizada pela Receita Federal, no dia 19/12/2015,
na BR-158, Km 560, de 1 (uma) arma de ar comprimido, calibre 5.5 mm, de origem e procedência
estrangeira,  sem documentação legal.  2.  A il.  Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância, tendo em vista o ínfimo valor dos tributos
iludidos (R$ 236,14). Alegou, ainda, que a importação irregular de arma de ar comprimido com
calibre inferior a 6 milímetros, de uso permitido, enquadra-se no tipo penal de descaminho, não
havendo se falar em contrabando. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expendidas pelo
órgão ministerial, por entender que a conduta configura o crime de contrabando, sendo inviável a
aplicação do princípio da insignificância. 4. De acordo com os arts. 183 e 204 do Decreto-Lei nº
3.665/2000, a importação de produtos controlados depende de autorização prévia do Exército
Brasileiro. Diante da previsão legal de autorização prévia do Exército, a introdução de armas de
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pressão no País ficou sujeita a proibição relativa,  de modo que,  quando executada de forma
clandestina,  sem  observância  do  mencionado  regulamento,  o  agente  pratica  o  delito  de
contrabando.  5.  No  caso,  houve  a  importação  clandestina  de  uma  arma de  pressão,  sem o
preenchimento  dos  requisitos  legais.  A importação  se  deu  de  forma irregular,  caracterizando,
assim, o crime de contrabando. 6.  Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de
contrabando de arma de  pressão.  Precedentes  do  STJ (AgRg no  REsp 1479836/RS,  Quinta
Turma,  DJe 24/08/2016)  e  desta  2ª  CCR (Procedimento  nº  5003259-29.2016.4.04.7106,  677ª
Sessão Ordinária, de 15/05/2017, unânime). 7. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

157. Processo: JF/SC-5013718-65.2017.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 9226/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de  contrabando de 60  (sessenta)  maços de  cigarro  (CP,  art.  334-A).
Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 1ª
Vara Federal de Florianópolis. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No
presente caso, foram apreendidos apenas 60 (sessenta) maços de cigarro 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). Não consta dos autos
notícia  de  reiteração  específica  da  conduta  de  contrabando  de  cigarros.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

158. Processo: JF/SP-0011383-41.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 9297/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato em
desfavor do INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário,  relativas ao
período de dezembro/2001 a março/2006, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento com
base na  ausência  de  indícios  mínimos de  autoria  delitiva.  Discordância  do Juízo  da  5ª  Vara
Federal  de  São  Paulo/SP,  considerando  necessário  o  aprofundamento  das  investigações.
Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  Ausência de informações sobre
representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar indicada para recebimento
do  benefício.  Inocorrência  de  registro  de  renovação  de  senha.  Caso  em  que  a  autarquia
previdenciária não logrou êxito em identificar e localizar o recebedor do benefício. Indícios de
autoria  delitiva  não  evidenciados.  Ultrapassados  mais  de  11  anos  desde  a  data  dos  fatos.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  do
Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Falta de justa causa para 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

159. Processo: PRM-JND-3422.2014.000111-9-INQ Voto: 9217/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  contra  a  honra  de  dirigente  da  Caixa  Econômica  Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Apuração de crime contra honra que
depende de representação do ofendido (CP, arts. 141, II, e 145, parágrafo único). Ausência de
requisito  necessário  para  prosseguimento  da  persecução  penal.  Ofendido  declarou
expressamente  que  não  deseja  representar  em  desfavor  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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

160. Processo: TRE-CE-INQ-0000175-
39.2016.6.06.0072

Voto: 9224/2017 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL  NO  ESTADO  DO
CEARA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral. Relato de que particular
foi  preso  em  flagrante  durante  o  pleito  eleitoral  de  2016,  uma  vez  que  policiais  militares
encontraram  no  interior  de  veículo  conduzido  por  ele  material  de  campanha  de  seu  irmão,
candidato a vereador, bem como a quantia de R$ 446,00 em espécie. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de comprovação da materialidade delitiva. Discordância do Juízo Eleitoral,
considerando que há indícios da prática do crime de corrupção eleitoral. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Ausência de suporte probatório mínimo para prosseguimento
da persecução penal. Apesar da atitude levantar suspeitas, não há elementos que indiquem que o
investigado tenha praticado qualquer dos núcleos contidos na descrição típica do art. 299 do CE.
Prática delitiva não evidenciada. Insistência no arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

161. Processo: DPF/DF-0984/2017-INQ Voto: 9263/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato em desfavor do Banco do Brasil (CP, art. 171,
§3º). Saque fraudulento de precatório. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR).  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Inteligência  do
Enunciado 42 da Súmula do STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as
causas cíveis  em que é parte  sociedade de economia mista  e  os crimes praticados em seu
detrimento".  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

162. Processo: DPF-NVI/MS-0232/2016-INQ Voto: 9204/2017 Origem:  GABPRM2-  ERG  -
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EDUARDO  RODRIGUES
GONÇALVES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de falsificação de documento público e de tráfico de
drogas,  uma vez que dois cidadãos teriam sido abordados portando 3,20g de cocaína e uma
Carteira de Identidade falsa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR).
Documento  expedido  por  órgão  estadual.  Não  houve  uso  perante  autoridade  federal.  Após
diligências, não se verificou indícios de transnacionalidade na conduta. Circunstâncias fáticas que
não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

163. Processo: 1.13.000.001368/2017-38 Voto: 9197/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de ameaça e estupro entre particulares. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

164. Processo: 1.14.006.000250/2017-03 Voto: 9199/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita praticado pelo gestor do município de
Chorrochó/BA,  uma  vez  que  teria  deixado  de  repassar  à  Caixa  Econômica  Federal  valores
descontados a título de empréstimo consignado de servidores municipais. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inadimplência temporária a ser quitada por meio do
pagamento de valores acrescidos de correção monetária, juros e demais encargos, como ocorre
em qualquer outra operação financeira. Prática, em tese, do crime de apropriação indébita em
detrimento do erário municipal.  Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Precedentes  do  STJ  (Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe
21/5/2014  e  CC  Nº  125.061/MG,  DJe  17/5/2013)  e  desta  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.34.035.000024/2017-84,  683ª  Sessão,  de  31/07/2017,  unânime).  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

165. Processo: 1.16.000.003290/2017-84 Voto: 9209/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira.  Possível  crime  contra  a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
depende do ingresso de novos investidores. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

166. Processo: 1.20.006.000091/2017-31 Voto: 9206/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUÍNA-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades no georreferenciamento de área de lote localizado no
município de Porto dos Gaúchos/MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Fato envolvendo imóvel particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência, até o momento, de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

167. Processo: 1.22.000.002936/2017-17 - Eletrônico Voto: 9266/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

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

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

168. Processo: 1.22.000.003024/2017-54 - Eletrônico Voto: 9289/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada,  de  forma  anônima,  à  Sala  de  Atendimento  ao
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Cidadão. Possível crime de estelionato entre particulares. Narra o noticiante que teria solicitado
empréstimo perante determinada empresa privada, realizando o pagamento de diversas taxas.
Entretanto,  após desistir  do empréstimo,  não teria  recebido de volta  as taxas por  ele  pagas.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

169. Processo: 1.22.000.003104/2017-18 - Eletrônico Voto: 9208/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º).  Relatório de
Inteligência Financeira " RIF, encaminhado pelo COAF, comunicando movimentações financeiras
atípicas envolvendo determinada pessoa jurídica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR).  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a e b,  da Lei  nº 9.613/98,  o processo e o
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal  quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel.
Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe 05/06/2013).  Inexistência  de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que
os elementos iniciais evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de competência estadual.
Ausência  de elementos,  no momento,  capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

170. Processo: 1.24.004.000115/2017-23 - Eletrônico Voto: 9287/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MONTEIRO-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de dois 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  por  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, até o momento, 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

171. Processo: 1.25.000.003298/2017-31 - Eletrônico Voto: 9261/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra a
noticiante que estaria sendo vítima de uma quadrilha de estelionatários. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime ocorrido entre particulares. Inexistência
de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

172. Processo: 1.25.008.000575/2017-84 - Eletrônico Voto: 9203/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o crime descrito no art.  297 do CP. Falsificação de uma
Carteira Nacional de Habilitação " CNH. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Documento expedido por órgão estadual. Ausência de prejuízos diretos e específicos a
bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR  (Procedimento  nº  1.34.010.000155/2016-69,  655ª  Sessão  de  Revisão,  de  08/08/2016,
unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

173. Processo: 1.26.001.000391/2017-47 - Eletrônico Voto: 9265/2017 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. Crimes de
lesão corporal (CP, art. 129) e ameaça (CP, art. 147) supostamente praticados entre parentes.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

174. Processo: 1.26.004.000208/2017-83 - Eletrônico Voto: 9207/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º).  Relatório de
Inteligência Financeira " RIF, encaminhado pelo COAF, comunicando movimentações financeiras
atípicas por parte de determinadas pessoas físicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR).  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a e b,  da Lei  nº 9.613/98,  o processo e o
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal  quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel.
Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe 05/06/2013).  Inexistência  de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que
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os elementos iniciais evidenciam a ocorrência de crime antecedente de competência estadual
(agiotagem). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

175. Processo: 1.29.012.000158/2017-23 - Eletrônico Voto: 9202/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de falsidade ideológica em desfavor de determinada entidade
sindical. 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, até
o momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

176. Processo: 1.30.001.003514/2017-79 Voto: 9264/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de  lavagem de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  Indivíduos
estariam movimentando recursos financeiros incompatíveis com as atividades por eles exercidas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e
b,  da  Lei  nº  9.613/98,  o  processo  e o  julgamento do crime de lavagem de dinheiro  será  da
competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013).  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou
interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam
a  ocorrência  de  crimes  antecedentes  de  competência  federal.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

177. Processo: 1.30.001.004437/2017-74 Voto: 9259/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão,
comunicando a prática de crimes por parte de quadrilha formada por milicianos e traficantes no
Rio de Janeiro/RJ. Relato de que um dos envolvidos estaria usando empresa de fachada para
atrair  donos  de  equipamentos  de  terraplanagem a  fim  de  roubá-los.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência,  até  o  momento,  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

178. Processo: 1.30.001.004550/2017-50 Voto: 9201/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimo
consignado, perante instituição financeira privada, em nome de segurado 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  pela
instituição financeira que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de
suas entidades.  Precedentes  STJ "  Terceira  Seção:  CC 115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência, até o momento, de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

179. Processo: 1.32.000.001012/2017-49 - Eletrônico Voto: 9205/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposta invasão de áreas rurais, coação e roubo por parte de indígenas
contra particulares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No caso, não há elementos
que indiquem que a questão versa acerca de disputa sobre direitos indígenas. Ausência, até o
momento, 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

180. Processo: 1.33.000.002092/2017-12 - Eletrônico Voto: 9290/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
ocorrência  de  fraude em postos de  combustíveis  em determinado bairro  de Florianópolis/SC.
Suposta alteração da placa  eletrônica  da bomba com intuito  de realizar  o  abastecimento em
volume menor que o registrado. 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.  Precedente  desta  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.34.023.000040/2017-14, 675ª Sessão, de 03/04/2017, unânime. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

181. Processo: 1.34.008.000461/2017-25 Voto: 9200/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que o prefeito de Águas de São Pedro/SP teria entrado na Câmara dos
Vereadores da cidade, no momento em que ocorria uma audiência pública, e proferido ofensas às
pessoas que estavam presentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Eventual  cometimento  de  crime  comum por  prefeito.  Competência  do  Tribunal  de
Justiça de São Paulo. CF, art. 29, X. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

182. Processo: 1.35.000.001706/2017-74 Voto: 9198/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de ameaça entre particulares. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

183. Processo: DPF/AM-00948/2011-INQ Voto: 9212/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Importação de veículo de forma
clandestina. Apreensão realizada no dia 01/04/2009. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Pena máxima abstratamente cominada de 4 (quatro) anos de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

184. Processo: DPF/DF-0707/2017-INQ Voto: 9255/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155) em detrimento dos Correios. Relato de que
encomenda teria sido subtraída pelo próprio destinatário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não há configuração do delito, uma vez que o investigado é o próprio destinatário e
proprietário da encomenda. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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185. Processo: DPF/SGO-00171/2014-INQ Voto: 9257/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Requerimento
de salário-maternidade mediante apresentação de documento supostamente adquirido de forma
irregular, por meio de pagamento de taxa ao chefe do órgão emissor. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não se verificou qualquer prática delitiva. Depoimentos
foram uníssonos em afirmar  que o servidor  nunca cobrou  qualquer valor  para  a  emissão de
documentos. Homologação do arquivamento.

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

186. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000328-0-INQ Voto: 9245/2017 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A)
verificado no trâmite de reclamatória trabalhista. Valor sonegado inferior a R$ 10.000,00. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável
o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art.
20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00). Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção,
na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

187. Processo: SRPF-AP-00161/2014-INQ Voto: 9252/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de desobediência (CP, art. 330) supostamente praticado, em 09/04/2014,
por  presidente  de  comissão  eleitoral  de  determinada  entidade  sindical,  que  estaria  retendo
documentos e impossibilitando o cumprimento do acordo firmado perante a Justiça do Trabalho.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada em abstrato de 06 (seis)
meses de detenção. Prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

188. Processo: 1.01.000.000431/2017-30 Voto: 9213/2017 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) de ordem judicial por
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parte do Secretário de Saúde do Estado de Rondônia, que teria pago quantia inferior à autora da
ação, faltando R$ 0,50 (cinquenta centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Valor irrisório. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal.
Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.04.005.000078/2017-36 - Eletrônico Voto: 9196/2017 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 descrito no art. 163, § único, inciso III, do CP. Transporte
de mercadorias em rodovias federais com excesso de peso. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inexistência de comprovação de dano ao patrimônio da União. Conduta que
deve ser reprimida no âmbito administrativo. Ausência de materialidade delitiva. Precedentes da
2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.22.009.000471/2013-48,  678ª  Sessão,  de  29/05/2017,  unânime;
Procedimento nº 1.22.003.000306/2011-84; 632ª Sessão, de 23/11/2015, 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

190. Processo: 1.13.002.000009/2016-62 Voto: 9190/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TEFÉ-AM

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Eventual crime de ameça entre indígenas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de que os envolvidos foram convidados para participar  de
reunião na Procuradoria da República no município de Tefé/AM, no dia 30/11/2016, com intuito de
que os problemas fossem resolvidos de forma pacífica, através da conciliação. Entretanto, embora
devidamente notificados, não compareceram à referida reunião. Ausência de maiores detalhes
acerca  do  suposto  crime  de  ameaça.  Inexistência  de  elementos  mínimos  necessários  para
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.
Observação 

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

191. Processo: 1.14.015.000115/2017-41 Voto: 9242/2017 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. 

192. Processo: 1.14.015.000123/2017-97 Voto: 9243/2017 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. 
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193. Processo: 1.14.015.000126/2017-21 Voto: 9192/2017 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. 

194. Processo: 1.16.000.003215/2017-13 Voto: 9251/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  previsto  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85.  Representante  de
determinado sindicato teria descumprido requisição do Ministério Público do Trabalho, no sentido
de prestar informações, nos autos de Inquérito Civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação de que o Inquérito Civil encontra-se em curso. Não foi possível constatar, até o
momento, a imprescindibilidade dos dados requisitados para a propositura de eventual ação civil
pública. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

195. Processo: 1.17.000.000690/2017-09 Voto: 9250/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível prática do crime previsto no art.  163, parágrafo
único, inciso III, do CP. Agência da Caixa Econômica Federal, situada em Vitória/ES, teve a porta
danificada no dia 13/12/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos de
informação insuficientes para elucidar a autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Incidência  da  Orientação  nº  26/2016  desta  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

196. Processo: 1.18.002.000360/2017-58 - Eletrônico Voto: 9286/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  que  empresa  foi  autuada  por  não  ter  apresentado
documentação solicitada pela agência reguladora no exercício de atividade fiscalizatória. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de infração a ordem econômica. Infração
de natureza administrativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/99. Cominação de multa no valor de
R$  28.000,00.  Atipicidade  da  conduta.  Precedente  desta  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.29.008.000336/2017-85, 683ª Sessão, de 31/07/2017, 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

197. Processo: 1.23.000.001034/2017-18 Voto: 9214/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível prática do crime descrito no art.  171, § 3º, do CP. Suposto recebimento
indevido de aposentadoria  por  invalidez.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Constatação de que o benefício foi  concedido judicialmente no dia 03/08/2015, com base em
perícia médica. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

198. Processo: 1.24.000.002338/2016-84 Voto: 9248/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática
do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) por parte de representantes de
empresa privada. Suposta ausência de recolhimento ao INSS das contribuições descontadas de
trabalhador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Insuficiência de elementos que
indiquem a ocorrência do crime ora em análise. Comunicação dos fatos à Receita Federal. Caso
seja verificada a ocorrência de qualquer crime, será encaminhada Representação Fiscal para Fins
Penais ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

199. Processo: 1.25.000.002916/2017-26 - Eletrônico Voto: 9246/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática de crime contra  a ordem tributária (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)
envolvendo  duas  pessoas  jurídicas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de crédito  tributário definitivamente constituído.  Súmula Vinculante  nº  24 do STF.
Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

200. Processo: 1.25.008.000669/2017-53 - Eletrônico Voto: 9291/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime descrito no art. 298 c/c art. 304, ambos do CP. Advogados teriam
apresentado procuração falsa nos autos de ação ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Ponta
Grossa/PR, uma vez que a data constante no contrato de mandato é anterior ao ajuizamento da
ação.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não  se  verificou
irregularidade na procuração. Autenticidade da assinatura do outorgante. As causas extintivas do
contrato de mandato são morte, interdição ou mudança de estado de uma das partes, término do
prazo se estipulado no contrato, distrato, revogação ou renúncia, nenhuma delas verificadas no
caso sob análise. 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

201. Processo: 1.26.008.000158/2017-02 - Eletrônico Voto: 9210/2017 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.  Manifestação  apresentada  por  particular,  comunicando  que  uma  entidade
religiosa teria atestado que um escritório de contabilidade estaria utilizando indevidamente registro
de  outro  escritório.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  narrados
desconexos da realidade. Manifestação que não trouxe elementos mínimos necessários para dar
ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.29.009.001036/2017-11 Voto: 9216/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de motor de ar-condicionado pertencente à
Polícia Rodoviária Federal em Dom Pedrito/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Inexistência de vestígios, imagens e testemunhas. Falta de elementos 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 Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

203. Processo: 1.31.000.001261/2017-71 Voto: 9254/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de notícia-crime apresentada de forma anônima. Possível crime de
estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Relato  de  suposta  fraude  ao  programa  Bolsa
Família.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não se constatou
qualquer  irregularidade  na  concessão  do  benefício.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

204. Processo: 1.32.000.000622/2017-25 Voto: 9211/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato da existência de suposta rota de contrabando e trânsito de garimpeiros no
interior  de  terras  indígenas.  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.  Carência de dados concretos acerca de suposto
ilícito 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

205. Processo: 1.32.000.000810/2017-53 Voto: 9193/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 58, III, da Lei 6.001/73 (Estatuto do
Índio). Consumo excessivo de bebidas alcoólicas em duas comunidades indígenas localizadas no
Estado de Roraima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV). A venda de bebidas
alcoólicas  a  indígenas  constitui  crime  quando  o  agente  propicia  a  disseminação  de  bebida
alcoólica em uma comunidade que não tem por hábito o consumo da substância. No caso, o
consumo de álcool ocorre em virtude do exercício da autonomia e autodeterminação dos próprios
indígenas.  Decisão da 6ª  CCR/MPF no sentido de que "O direito  de comprar  e  de consumir
bebidas  alcoólicas,  na  mesma medida  em que  alcança  os  grupos  majoritários  da  sociedade
brasileira,  estende-se  também  às  suas  minorias  étnicas,  em  decorrência  do  princípio
constitucional  da  igualdade"  (Procedimento  nº  1.20.004.000108/2016-90,  413ª  Sessão,  de
09/11/2016,  unânime).  Precedente  desta  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.14.006.000201/2017-62,
690ª  Sessão,  de  25/09/2017,  unânime.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

206. Processo: 1.33.000.001637/2017-73 - Eletrônico Voto: 9249/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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 estelionato em desfavor do INSS (CP, art. 171, § 3º). Suposta percepção irregular de
pensão por morte. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação do INSS de que
a investigada não recebe o referido benefício. Ausência de materialidade delitiva. Homologação
do arquivamento.

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

207. Processo: 1.34.001.003614/2017-56 Voto: 9191/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
por parte de representantes de empresa privada.  Falta  de repasse ao INSS de R$ 9.927,97.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante entendimento firmado pelo STJ, é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto
no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00). Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer
distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação
de contribuição previdenciária,  razão pela  qual  deve se estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: 1.34.001.007002/2016-51 Voto: 9247/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art.  1º)  praticado,  em  tese,  por  representantes  de  determinada  pessoa  jurídica.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não há ação fiscal,
em  andamento  ou  concluída,  em  nome  do  contribuinte.  Inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente  constituído.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa,  no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.35.000.001720/2017-78 Voto: 9244/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto recebimento indevido de
parcelas de seguro-defeso,  tendo em vista  a notícia  de que o pai  da investigada não soube
informar qual a atividade desempenhada pela filha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Inexistência  de  suporte  probatório  mínimo.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

210. Processo: 1.15.000.002482/2017-19 Voto: 9215/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Apreensão de numerário estrangeiro suspeito na posse de brasileiros, que se
destinaria ao financiamento do tráfico internacional de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após diligências, não se verificou elementos mínimos de materialidade delitiva.
Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

211. Processo: JF-GRU-0011707-57.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 9281/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA
(CP,  ART,  299).  INTERPOSIÇÃO  FRAUDULENTA  DE  PESSOAS.  DELIBERAÇÃO  DO
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COLEGIADO.  ATRIBUIÇÃO  DE  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  COM  OFÍCIO  NA
PRMGUARULHOS/ SP. RENOVAÇÃO DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inquérito Policial instaurado na PR/ES para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art. 299) e sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º e 2º) atribuídos aos representantes legais de
empresa privada pela prática de interposição fraudulenta de terceiros no registro de operações de
comércio exterior. 2. Em sua primeira deliberação, na 676ª sessão realizada em 24/04/2017, esta
Câmara  solucionou  o  conflito  de  atribuições  suscitado  pelo  Procurador  oficiante  na  PRM-
Guarulhos/SP,  fixando  como  sua  a  atribuição,  inclusive  mencionando  o  precedente  n.
1.17.000.000680/2016-84,  igualmente  julgado  por  este  Colegiado,  cuja  determinação  foi
prontamente cumprida, restando já instaurado o respectivo Inquérito Policial nos referidos autos.
3.  A Procuradora da República,  nova atuante no ofício  então designado,  reabrindo discussão
acerca do tema já analisado, suscitou novo conflito de atribuições, argumentando que seria a
PR/ES que detinha atribuição para atuar na presente investigação, tendo em vista ser aquele o
local da sede de empresa e, assim, onde teria sido consumado o crime de falsidade ideológica. 4.
A  questão  pertinente  a  atribuição  já  foi  objeto  de  análise  pelo  Colegiado,  nos  termos  da
fundamentação que a fixou no local de apreensão das mercadorias e considerando a facilidade
para  angariar  elementos  probatório,  não  sendo cabível  a  reanálise  da questão,  exceto  pelos
meios processuais previstos para tal. Não surgiram novos fatos ou circunstâncias que permitissem
a reanálise da deliberação, mas sim argumentos similares pretendendo reabrir a discussão sobre
a  atribuição  por  novo  membro  atuante  no  ofício  designado.  5.  O  Procurador  da  República
designado para prosseguir na persecução penal em razão de deliberação tomada por esta 2ª 1
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  não  está  agindo  em  nome  próprio,  mas  sim,  por
determinação do Colegiado, que equivale à do Procurador Geral da República. Desta forma, a
menos  que  surjam  novos  elementos  de  informação,  não  cabe  a  renovação  de  conflito  de
atribuição por fundamento já rejeitado. 6. Conhecimento da remessa e devolução dos autos à
Procuradora da República designada, para prosseguir na persecução penal nos exatos termos da
decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF na sessão nº 676ª.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento da
remessa  e  devolução  dos  autos  à  Procuradora  da  República  designada,  para  prosseguir  na
persecução penal nos exatos termos da decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF na sessão nº 676ª, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os  membros  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho  e  a  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen.

212. Processo: JF/PR/CUR-5039427-
57.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9084/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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
o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 13ª 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. 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
respeito do tema. Edição da Orientação nº 31, que estabelece: "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 afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada  na  140ª  Sessão  de  Coordenação,  de  23  de  outubro  de  2017).  Operação  de
financiamento  não  verificada.  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
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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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

213. Processo: JF-SOR-0006027-84.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 9175/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática de crime de furto qualificado (art. 155, §
4º,  I  do  CP)  contra  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  ECT no  Município  de
Sorocaba/SP. Dois indivíduos não identificados, um deles vestido de carteiro e portando arma de
fogo, subtraíram a quantia de R$ 71.132,49, que pertenciam ao patrimônio do Banco do Brasil
S/A, decorrente da prestação do serviço de banco postal. Discordância do juiz. Aplicação do art.
28 do CPP. 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. manutenção 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

214. Processo: JF-GO-0000778-19.2016.4.01.3500-
INQ

Voto: 9074/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsificação e uso de documentos públicos (CP, art. 304 c/c
297) cometidos por estrangeiro que teria formulado requerimento, perante a Polícia Federal, de
emissão de passaporte, com a apresentação de documentos falsos (RG, CPF, título de eleitor),
nos quais constava como brasileira sua nacionalidade. No atendimento inicial já foram observadas
diversas inconsistências, como o requerente mal compreendia a língua portuguesa, o documento
de Registro geral teria emissão recente, o nome da genitora estaria diferente daquele constante
dos dados da Polícia Federal, bem como ele alegou longa residência no Paquistão. O passaporte
expedido foi apreendido pela autoridade policial. Consta dos autos apenas cópias do CPF, título
de eleitor, Certificado de Incorporação e RG. Sessão 665ª, realizada em 07/11/2016, o Colegiado
desta Câmara, à unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento, determinando a
designação de  outro  membro  para  prosseguir  nas  investigações.  O Procurador  da República
designado,  após  realização  de  novas  diligências,  requereu  o  arquivamento.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Inexistência  de  dados  ou  registros  do
investigado no Sistema de Tráfego Internacional,  o que desabonou a alegação de viagem ao
Paquistão. Foram remetidos ofícios aos órgãos expedidores dos documentos apresentado, sendo
obtida a informação de que o Certificado de Dispensa de Incorporação e o título de eleitor são
autênticos, embora as informações nele constantes serem inverídicas. Contactado a INTERPOL,
verificou-se que o indiciado fez requerimento de refúgio ao CONARE/RJ, solicitando estadia no
Brasil e declarando sua nacionalidade paquistanesa, tendo o pedido sido negado visto que não
houve comprovação de que sua vida corria risco em seu país natal. Em pesquisa papiloscópica
realizada pelo grupo de identificação da Polícia Federal não foi possível  verificar a identidade
entre o passaporte emitido e dos demais documentos em nome do investigado, não tendo sido
localizada nenhuma individual datiloscópica referente ao pedido de refúgio deste. Realizado laudo
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prosopográfico,  devido  a  baixa  qualidade  das  imagens  encaminhadas,  restou  inviabilizada
qualquer conclusão mais efetiva a respeito das semelhanças entre as fotografias apresentadas e
por conseguinte das pessoas que as originaram. O investigado não foi localizado no endereço
indicado nos cadastros de passaporte e no CONARE. A Polícia Federal não encontrou registros
registros que comprovassem a estada do indiciado atualmente no Brasil,  seja como turista ou
permanente. Consta do Sistema de Tráfego Internacional que o investigado teria entrado no país
em 05/10/2014, na condição de turista, permanecendo até o dia 12/10/2014. Foi solicitada perante
a Representação Diplomática do Paquistão a busca de dados objetivando obtenção de possíveis
indícios que levassem à identidade e à qualificação do investigado. Após inúmeras reiterações, a
Polícia  Federal  informou  não  ter  recebido  qualquer  resposta  por  parte  da  representação
diplomática.  Em  que  pese  os  elementos  incontestes  a  respeito  da  materialidade  do  delito,
principalmente  em  vista  da  confecção  de  inúmeros  documentos  verdadeiros,  porém
ideologicamente falsos, não se vislumbra novas diligências úteis que permitam a identificação da
autoria. Das diligências empreendidas pela autoridade policial, a certeza que se verificou é de que
o nome constante dos documentos não é o verdadeiro do investigado, mormente em razão de tal
cidadão, ou homônimo seu, ter registro de entrada no Brasil datado de 2014, muito posteriormente
ao pedido de emissão de passaporte com o indigitado nome (2011). Ausência de justa causa.
Arquivamento que não gera coisa julgada (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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

215. Processo: JF-GRU-INQ-0000401-
91.2016.4.03.6119

Voto: 9072/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304),
PERANTE A 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 três estrangeiros senegaleses, respectivamente nos dias 15, 18 e 20 de abril de 2015, no
Aeroporto Internacional de Guarulhos, teriam apresentado à migração passaportes falsificados da
Guiné-Bissau quando ingressaram em território nacional. Em 28 e 30 de abril de 2015, solicitaram
refúgio no Brasil, nos termos da Lei nº 9.474/97. 2. Após o exame pericial dos documentos, o
MPF, 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 ou até que o CONARE informe
o reconhecimento ou não da condição de refugiado dos indiciados. 3. A Juíza Federal deferiu a
suspensão do feito até que o CONARE informasse o reconhecimento ou não da condição de
refugiado  dos  requerentes.  4.  Em  nova  manifestação,  o  Procurador  da  Republica  oficiante
promoveu o arquivamento do Inquérito Policial, 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,  os  investigados
solicitaram 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
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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
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

216. Processo: JF-GRU-0005110-38.2017.4.03.6119-
INQ

Voto: 9162/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 C/C 40, I DA LEI 11.343/06). REVISÃO (CPP,
ART.  28,  C/C  LC 75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  POSSIBILIDADE DE
DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  os  crimes  de  tráfico
internacional  de  entorpecentes  e  associação  para  o  tráfico  (arts.  33  e  35  c/c  40,  I  da  Lei
11.343/06),  em  razão  da  prisão  em  flagrante  do  agente,  no  Aeroporto  Internacional  de
Guarulhos/SP, quando trazia consigo na bagagem 1.883 gramas de massa líquida de cocaína. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de autoria e
existência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la,  visto  que  não  foi  possível  realizar  o
reconhecimento fotográfico do possível aliciador em razão da qualidade ruim da foto enviada. 3.
Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento, se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou
da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, como bem asseverou o Juízo Federal,
as declarações prestadas pelo indiciado apontam um indivíduo como sendo o aliciador e a pessoa
que recebia o entorpecente quando esse chagasse à Europa. O investigado, embora não tivesse
o sobrenome da pessoa que delatou, foi capaz de fornecer seu endereço comercial completo,
afirmando  ainda  se  tratar  de  uma  borracharia  na  cidade  de  Lisboa.  6.  De  acordo  com
investigações  realizadas  em  Portugal,  a  autoridade  policial  se  dirigiu  ao  local  indicado  pelo
investigado, encontrando um comércio de pneus, estando presente no local a proprietária, uma
brasileira,  casada  com  o  indivíduo  indicado  como  o  aliciador,  que  se  encontrava  preso
preventivamente por força do crime de tráfico de entorpecentes. 7. Apesar de, até o presente
momento,  não  ter  sido  possível  realizar  o  reconhecimento  fotográfico  do  averiguado,  o
depoimento do investigado é verossímil,  uma vez que as investigações realizadas em Lisboa
corroboram as  informações  prestadas.  8.  O reconhecimento  fotográfico  do  aliciador,  de  fato,
tornaria a prova mais robusta. Porém, o pouco tempo de demora (4 meses) em se conseguir foto
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de melhor  qualidade não pode ser causa para o arquivamento,  mesmo porque os elementos
constantes dos autos indicam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria por parte
do indiciado, que inclusive depende do desfecho da investigação para poder gozar dos benefício
decorrentes  de  sua  colaboração  com  as  investigações.  9.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

217. Processo: JF-GRU-0011651-24.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 9073/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304),
PERANTE A 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  quatro  estrangeiros  senegaleses,  dia  17/03/2015,  no  Aeroporto  Internacional  de
Guarulhos, teriam apresentado à migração passaportes falsos quando ingressaram em território
nacional. Em 19/03/2015, solicitaram refúgio no Brasil, nos termos da Lei nº 9.474/97. 2. Após o
exame pericial dos documentos, o MPF, tendo em vista a constatação da falsidade, requereu a
suspensão do feito, com fulcro no art. 10 da Lei n° 9.474/97, pelo prazo de 06 (seis) meses ou até
que o CONARE informe o reconhecimento ou não da condição de refugiado dos indiciados. 3. A
Juíza Federal deferiu a suspensão do feito até que o CONARE informasse o reconhecimento ou
não  da  condição  de  refugiado  dos  requerentes.  4.  Em nova  manifestação,  o  Procurador  da
Republica  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito  Policial,  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, os investigados solicitaram 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).
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12. 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). 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

218. Processo: JFRS/SLI-5002461-
68.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 8965/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE ARMA DE PRESSÃO. ARQUIVAMENTO BASEADO
NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.
Inquérito policial  instaurado em razão da apreensão de 1 (uma) arma de pressão introduzida
clandestinamente em território nacional pelo investigado. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento aplicando o princípio da insignificância, tendo em vista
que a importação irregular de arma de ar comprimido com calibre inferior a 6 milímetros, de uso
permitido,  enquadra-se no tipo penal  de descaminho,  não  havendo se falar  em contrabando.
Ademais,  o  ínfimo  valor  dos  tributos  não  recolhidos  é  de  R$  201,52.  3.  Discordância  do
Magistrado,  visto  que  a  arma  em  questão  tem  sua  importação  controlada,  devendo  sua
internalização no território nacional obedecer a normas específicas da legislação. 4. As armas de
ar comprimido são produtos controlados, cuja importação encontra-se disciplinada no art. 183 do
Decreto-Lei nº. 3.665/2000. Tal dispositivo prevê a necessidade de autorização prévia do Exército
para validar a introdução dessas mercadorias no País. 5. Assim, a inexistência dessa autorização,
legalmente  prevista,  caracteriza  o  crime  de  contrabando.  6.  Inaplicabilidade  do  princípio  da
insignificância  ao  crime  de  contrabando  de  arma  de  pressão.  Precedentes  do  STJ  (AgResp
201401498871,  Rogerio  Schirtti  Cruz,  STJ -  Sexta  Turma,  DJE 28/08/2016 e AgRg no REsp
1479836/RS,  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
24/08/2016) e desta 2ª CCR (Processo n° 1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 8061/2014, Sessão
n° 611, de 10/11/2014, unânime). 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento às investigações.

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

219. Processo: PRM-JND-3422.2015.000060-4-INQ Voto: 8972/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de roubo (art.  157, § 2º, II  do CP).  Relato de que no dia 30/12/2014
carteiro  motorizado  a  serviço  dos  Correios,  ao  retornar  ao veículo  da  empresa  após realizar
entrega de SEDEX, foi abordado por um indivíduo não identificado que anunciou o roubo, fazendo
menção de estar armado. O indivíduo assumiu a direção, trafegando por cerca de 05 minutos com
destino a um local ermo. A vítima foi obrigada a desembarcar do veículo e ficar do outro lado da
calçada  enquanto  escutou  um  outro  veículo  aproximar-se,  surgindo  outros  meliantes  que
transportaram todas as mercadorias que estavam no veículo dos Correios e após evadiram-se do
local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A vítima afirmou não ter condições de

83/129



ATA DA 697ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00497813/2017

recordar as características dos assaltantes, devido ao lapso temporal da ocorrência dos fatos.
Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência de diligências aptas a alterar o
panorama 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

220. Processo: SRPF-AP-00397/2013-INQ Voto: 8974/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO AMAPÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  notitia  criminis  anônima,  apresentada  em 2013,  para
apurar a possível prática dos crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90,
tendo em vista que o investigado teria se utilizado da rede social Facebook para trocar, transmitir,
publicar  e  distribuir  materiais  pornográficos  envolvendo  crianças  e  adolescentes.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Exaurimento de linha investigativa para se
identificar o autor do crime. Embora a diligência policial tenha identificado o uso de lan house pelo
suspeito e constatado a coincidência entre o uso de perfil falso e o momento em que o investigado
encontrava-se na lan house, os agentes policiais não adotaram medidas para confirmar a ligação
do suspeito com perfis falsos nas redes sociais, deixando de efetuar possível flagrante de delito.
As buscas e apreensões realizadas não identificaram nenhum objeto que pudesse ter relação ou
pertinência com os delitos investigados. Em depoimento, o suspeito negou a prática dos crimes e
afirmou que desconhecia os perfis falsos associados a ele.  Declarações de testemunhas não
contribuíram para elucidar a autoria.  A quebra de sigilo temático e cadastral  dos perfis falsos
utilizados para a prática do delito foi infrutífera em virtude da exclusão das contas do Facebook, o
que impossibilitou a coleta de dados cadastrais e históricos de conversas. Diligência para angariar
informações  com  o  proprietário  e  funcionários  da  lan  house  utilizada  pelo  suspeito  restou
infrutífera. Em que pese a materialidade dos delitos ter sido comprovada, não há elementos de
informação mínimos a apontar a possível autoria. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de alterar o panorama probatório. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª
CCR. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

221. Processo: JF-AÇA-0003718-36.2016.4.03.6107-
APN

Voto: 9042/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  7ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ARAÇATUBA/SP

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

AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
179 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA O DELITO DO
ART.  179,  DO  CP.  MANIFESTAÇÃO  DO  MPF  DA IMPOPOSSIBILIDADE  DA OFERTA DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 28 DO
CPP.  HIPÓTESE  DE  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  CABIMENTO  DO  BENEFÍCIO  NA
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME.  INOCORRÊNCIA  DA  ALEGADA  PRESCRIÇÃO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA OFERTA DA PROPOSTA. 1. Ação Penal instaurada
para  apurar  a  prática  dos  crimes  tipificados  nos  arts.  179  e  333,  ambos  do  Código  Penal.
Denunciado que no dia 17 de dezembro de 2013, teria desobedecido ordem legal de entregar
bens arrematados judicialmente, bem como fraudado a execução judicial, desviando os bens que
deveriam ser  entregues.  2.  Em sede  de  alegações finais,  conforme manifestação  do  MPF e
justificação  do  acusado  da  impossibilidade  de  entregar  os  bens  penhorados,  o  Juiz  Federal
mediante emendatio libelli (art. 383 do CPP), modificou a qualificação jurídica dos fatos objeto da
denúncia, por não restar caracterizado o crime de desobediência, sendo a fraude à execução o
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único crime efetivamente (em tese) ocorrido. Considerando a pena mínima cominada ao delito,
oportunizou  ao  Parquet  Federal,  na  sequência,  o  oferecimento  da  proposta  de  suspensão
condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95. 3. O Procurador da República
oficiante discordou da decisão judicial, ratificando o teor das alegações finais em que deixou de
oferecer a proposta da referida medida despenalizadora, embasado na ocorrência da prescrição,
considerando ser a data do fato 26/03/2012, data do Auto de Reavaliação e Intimação em que se
constatou que os bens originariamente penhorados já não estavam com o réu. 4. Em decisão,
entendeu o Juízo que ao contrário do alegado pelo MPF, a fraude à execução teria ocorrido com a
não  entrega  dos  bens  penhorados,  como  determinado  em  Mandado  de  entrega  de  Bens
Arrematados, expedido em 17/12/2013, posto que, quando da intimação em 26/03/2012, o réu se
comprometera a entregar produtos novos e em perfeito estado de conservação, dentro de um
prazo de sessenta dias, em caso de arrematação em leilão futuro. Afastada portanto, a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva pela pena abstrata, já que não transcorrido prazo superior a
quatro anos entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. 5. Diante da falta de
proposta de suspensão condicional do processo por parte do MPF, deve ser resolvida por meio da
aplicação analógica do art. 28 do CPP, nos termos da Súmula 696 do STF. 6. Assim, conforme
aduzido pelo Juiz e de acordo com a Súmula 337 do STJ, "é cabível a suspensão condicional do
processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva", como é o
caso dos autos. Assim, desclassificada a conduta imputada para a figura típica prevista no art. 179
do Código Penal, cuja pena mínima não ultrapassa 1 (um) ano, há de ser oportunizada ao réu, se
preenchidos os requisitos legais subjetivos, a suspensão condicional do processo. 7. Tendo o réu,
por ocasião da intimação, não estando mais na posse dos bens penhorados, se comprometendo a
entregá-los por ocasião da arrematação e não o fazendo quando da expedição do Mandado de
entrega de Bens Arrematados, em 17/12/2013, essa deve ser a data considerada como ocorrência
da fraude à execução, daí correndo o prazo prescricional até o oferecimento da denúncia, o que
ainda não se escoou. 8. Cabível, portanto, o oferecimento da suspensão condicional do processo.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para propor o sursis processual. 

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

222. Processo: DPF-CRA/MS-0006/2015-INQ Voto: 9133/2017 Origem:  SJUR/PRM-MS  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E  USO DE
DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO (CP, ART. 304 C/C ART. 299). APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO PERANTE AGENTES FEDERAIS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
N. 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 299), uma vez
que o investigado, cidadão boliviano, apresentou Termo de Nascimento inautêntico no setor de
imigração da Delegacia Federal de Ponta Porã/MS com o intuito de receber uma permissão para
viajar para o Paraguai. Mediante a apresentação do documento falso, os agentes verificaram que
contra o indiciado havia um mandado de prisão em aberto em decorrência de Ação Penal que
tramita  na  1ª  Vara  Federal  da  4ª  Subseção  Judiciária  de  Corumbá/MS,  na  qual  se  julga  a
existência  de  uma  associação  criminosa  voltada  para  a  falsificação  de  documentos.  2.  A il.
Procuradora da República oficiante, com base em novos elementos apresentados, promoveu o
declínio de atribuições à Justiça Estadual, por entender que o investigado não apenas usou o
documento  falso  perante  funcionário  público  federal,  mas  também  concorreu  para  a  própria
elaboração  do  documento  que  se  mostrou  ideologicamente  falsificado,  sendo  o  Termo  de
Nascimento utilizado perante a POLINTER elaborado a partir  de declarações falsas prestadas
pelo indiciado ao Cartório de Registro Civil de Corumbá/MS. 3. Nos autos da Ação Penal já em
curso em desfavor do acusado, este foi denunciado como incurso no delito do art. 299 do CP, por
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ter inserido declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes
em documento público consistente em Termo de Nascimento, emitido pelo Cartório de Registro
Civil de Corumbá, em procedimento de registro de nascimento tardio. Não houve denúncia pela
falsificação de RG, CPF e título de eleitor. 4. O que se apura nos presentes autos é a prática do
crime  de  uso  perante  Setor  de  Imigração  da  Polícia  Federal,  mediante  a  apresentação  de
documento ideologicamente falso a agentes da Polícia Federal e da POLINTER em Ponta Porã. 5.
Conforme  jurisprudência  do  STJ,  "O  uso  de  documento  público  falso  pelo  próprio  autor  da
falsificação  configura  crime  único,  qual  seja,  o  delito  descrito  no  art.  297  do  Código  Penal
(falsificação de documento público), porquanto o posterior uso do falso documento configura mero
exaurimento do crime de falsum" (STJ, HC 226.128/TO, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
20/04/2016). 6. Aplicação da Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime
de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o
documento público,  não importando a qualificação do órgão expedidor".  7.  No presente caso,
ainda  que  tenha  restado  demonstrado  que  o  investigado  tenha  efetuado  a  falsificação  do
documento, tal circunstância não altera a competência, uma vez que munido de uma série de
documentos falsos o agente continuou utilizando os mesmos perante diversos órgãos e, neste
caso, perante órgão federal. 8. Ainda que se interprete a situação como sendo a hipótese em que
o  agente  irá  responder  apenas  pelo  delito  de  falsificação,  restando  o  uso  absorvido,  tal
circunstância será dirimida no decorrer da instrução e fundamentada pelo órgão julgado, em nada
alterando o fato de que o documento ideologicamente falso foi apresentado perante órgão federal,
local em que foram verificadas as irregularidades e firmada a competência. 9. Não homologação
do declínio de atribuições para o Ministério Público Estadual. 10. Designação de membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

223. Processo: 1.16.000.001234/2017-13 Voto: 9091/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  PRATICADOS  CONTRA  ENTIDADES  QUE
INTEGRAM  O  CHAMADO  "SISTEMA  S".  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO  Nº  32).  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  DECLÍNIO
PREMATURO. AUDITORIA TCU. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  possíveis  irregularidades
cometidas  no  âmbito  do  Serviço  Social  do  Transporte  "  SEST  e  do  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem do Transporte -  SENAT. 2. O Procurador da República promoveu o declínio de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  por  entender  que  os  chamados  Serviços  Sociais
Autônomos  são  de  natureza  jurídica  privada  e  eventuais  irregularidades  cometidas  em  seu
âmbito,  sejam  de  natureza  cível  ou  criminal,  atraem  a  competência  da  Justiça  Estadual.  3.
Remessa à 2ª CCR/MPF, para análise da pertinência do declínio de atribuições, nos termos do
Enunciado nº 32. 4. Os crimes praticados contra as entidades que integram o chamado "Sistema
S",  entre  elas Serviço Social  do Transporte  "  SEST e Serviço Nacional  de Aprendizagem do
Transporte  -  SENAT,  são  da  competência  da  Justiça  Federal  e,  ipso  facto,  da  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  5.  As  pessoas  jurídicas  que  integram o  Sistema  'S',  embora  não
integrem a Administração Pública, são criadas mediante autorização legislativa federal, por meio
da qual recebem atribuições para o desenvolvimento de diversas atividades de interesse público.
Mais importante, os valores que custeiam as atividades desempenhadas por tais entidades são
derivados de contribuições sociais compulsórias, nacionalmente fixadas. Assim, a natureza federal
de tais recursos é notória, tanto assim que os serviços sociais autônimos prestam contas perante
o Tribunal de Contas da União e devem ter seu orçamento anual aprovado pelo Poder Executivo
Federal. 6. Não é por outro motivo que a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), em seu art. 20, II,
equipara às  autarquias 'as  entidades de direito  público  ou privado a que  a lei  tiver  atribuído
competência para receber e aplicar contribuições parafiscais'. 7. No que tange ao Serviço Social
do Transporte " SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte " SENAT, a verba é
repassada pela  União às referidas entidades para a realização de curso profissionalizantes e
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outras atividades. Tal circunstância ensejou a iniciativa de realização de auditoria pelo Tribunal de
Contas da União, em decisão plenária de 30/08/2017, tendo em vista potenciais desvios ou má
aplicação desses recursos que impactam negativamente na atuação dos entes, havendo evidente
interesse federal. 8. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro
do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

224. Processo: 1.30.001.004053/2017-51 Voto: 9088/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS.  REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO  N°  32  DA 2ª  CCR).  COMPONENTES  PRODUZIDOS  NA ZONA FRANCA DE
MANAUS. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A C/C ART. 36 DO DECRETO-
LEI N. 288/67). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  para
apurar possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), em razão de apreensão de 45
máquinas caça-níqueis. 2. A Procuradora da República oficiante entendendo não haver o crime de
contrabando,  uma  vez  que  o  laudo  pericial  atestou  que  os  noteiros  e  as  placas-mãe  que
integravam as máquinas foram produzidos no Polo Industrial de Manaus, promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 3. Em regra, os componentes utilizados em máquinas
caça-níqueis são de origem estrangeira. No caso em apreço, o laudo pericial acostado aos autos
informou que os componentes eletrônicos foram produzidos na Zona Franca de Manaus. 4. O
artigo 39 do Decreto-Lei  n.  288/1967 tipifica  como crime de contrabando o fato  de o  agente
proceder a saída de produtos dos limites da Zona Franca sem autorização legal das autoridades
competentes. 5. É medida de suma importância para se verificar a adequação típica dos fatos em
análise que seja verificada a regularidade daqueles componentes, pois caso eventualmente seja
comprovada internalização irregular de tais componentes e peças para as máquinas caça-níquel
destinadas à exploração de jogos de azar, sua importação configurará o crime de contrabando. 6.
O  declínio  promovido  mostra-se  prematuro,  uma  vez  que,  considerando  a  peculiaridade  que
envolve os equipamentos que compõem as máquinas caça-níqueis, é bastante provável que os
noteiros e as placas-mãe tenham sido internalizados no território nacional através da Zona Franca
sem autorização legal  da autoridade aduaneira.  7.  Havendo a possibilidade da ocorrência  do
crime de contrabando, previsto no art. 334-A do CP, de atribuição do Ministério Público Federal,
necessário  o  prosseguimento  das  investigações na  seara  federal.  8.  "A saída  de mercadoria
produzida na Zona Franca de Manaus - ZFM para internação em qualquer ponto do território
nacional é operação equiparada à importação (art. 6o. do Decreto-Lei 288/67), sendo a Empresa
sediada  na  ZFM  é  responsável  pelas  obrigações  tributárias  relativas  às  suas  operações  de
internação. Nos termos do art. 2º da IN 242/2002, a internação de mercadorias da ZFM depende
de prévia autorização da SRF, condicionada à apresentação das mercadorias e ao registro da
Declaração para Controle de Internação (DCI). A saída da ZFM de mercadoria não autorizada pela
Fiscalização é considerada contrabando, de acordo com o art. 39 do Decreto-Lei 288/67, punível
com pena de perdimento (art. 25 da IN 242/2002)." (AC 00042483120104058100, Desembargador
Federal Emiliano Zapata Leitão, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::29/06/2012 " Página::169.).
9. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

225. Processo: COORPIN-00231/2016-INQ Voto: 9100/2017 Origem:  GABPRM001-ELFM  -
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ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática de crime de roubo qualificado (art. 157, §
2º, I e II, do CP) contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " ECT no Município de
Campos  Formoso/BA.  Relato  de  que,  no  dia  23/12/2016,  dois  indivíduos  não  identificados,
mediante ameaça exercida com uso de arma de fogo, teriam subtraído a quantia de R$ 2.282,75
da agência dos Correios, 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

226. Processo: DPF/ILS/BA-00177/2017-INQ Voto: 9018/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-BA  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/ILHÉUS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime previsto no art. 241-D da Lei nº 8069/90, ocorrido
via  chamada  de  vídeo  do  Messenger-Facebook.  De  acordo  com  a  mãe  da  menor,  no  dia
13/07/2017, sua filha atendeu, via messenger do Facebook, uma mensagem de videoconferência
tendo aparecido na tela um homem praticando ato libidinoso, sem mostrar o rosto. A conversa foi
acessada via aparelho celular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
suposta prática delitiva se deu por intermédio de chat estabelecido em aplicativo do Facebook
denominado  "messenger",  sendo  que  a  conversa/ligação  via  videoconferência  se  estabelecia
apenas entre o perfil de duas pessoas: o do investigado e o da menor. Não restou constatada a
internacionalização  da  conduta  ou  que  o  acesso  das  imagens/vídeo  objeto  das  conversas
pudesse ocorrer  por  qualquer pessoa que tivesse acesso à internet.  Ausência  de indícios de
transnacionalidade  da  conduta.  Os  fatos  apurados  apontam  a  inexistência  de  delitos  de
competência federal. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

227. Processo: DPF/ILS/BA-00215/2013-INQ Voto: 9075/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-BA  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/ILHÉUS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de falsidade documental, tendo em vista a
notícia de que o instituto de ensino particular, no ano de 2007, teria expedido diversas certidões
de conclusão de curso superior, supostamente falsas, em nome de outra instituição privada para
alunos  de  diversas  cidades  do  interior  da  Bahia,  dentre  elas,  Ilhéus/BA.  O  responsável
reconheceu  que  não  são  autênticas  as  declarações  de  conclusão  de  curso  que  teriam sido
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supostamente emitidas pela sua instituição em favor de alunos da outra instituição. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32-  2ª  CCR).  Trata-se  de falsificação  de documento  de  instituição  de
ensino privado. Os documentos não foram apresentados em órgão público ou autarquia federal.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

228. Processo: DPF/VCQ/BA-00208/2013-INQ Voto: 9092/2017 Origem:  GABPRM001-CVOP  -
CARLOS  VITOR  DE  OLIVEIRA
PIRES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática de crime de roubo qualificado (art. 157, §
2º, I e II, do CP) contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " ECT no Município de
Botuporã/BA.  Relato  de  que,  no  dia  03/04/2013,  dois  indivíduos,  munidos  de  arma de  fogo,
adentraram agência dos Correios, de onde subtraíram a quantia de R$ 3.941,83, que pertenciam
ao patrimônio do Banco do Brasil S/A, decorrente da prestação do serviço de banco postal, além
de dois aparelhos celulares de funcionários. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

229. Processo: SR/DPF/PI-00725/2017-IPL Voto: 9219/2017 Origem:  COJUD/PRPI  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática de crime de furto qualificado (art. 155, §
4º, I do CP) contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " ECT no Município de Lagoa do
São Francisco/PI. Relato de que, no dia 20/11/2014, o gerente da unidade percebeu que o prédio
havia sido arrombado por um buraco na lateral,  que deu acesso à sala de tesouraria,  sendo
também arrombado o cofre e levado o valor de R$ 108.038,41, 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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230. Processo: 1.15.000.003137/2016-11 Voto: 9099/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Relato de que empresa particular estaria obrigando funcionários a fazerem horas extras
todos  os  dias,  não  fornecia  lanches,  além de  promover  o  desvio  de  funções e  ameaças no
ambiente de trabalho. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). O Conselho
Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR,
firmou entendimento no sentido de que "a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma
pequena empresa não tem significação para se ter como lesados interesses que cabe à União
proteger e preservar, ainda mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da
pessoa  humana".  Para  o  CIMPF,  na  linha  de  julgados  do  STF,  "o  simples  fato  de  haver  o
descumprimento de normas trabalhistas,  prevendo direitos dos trabalhadores,  não configura o
crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal" (NF nº 1.24.000.000526/2016-
78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar e
julgar os crimes contra a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral
do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

231. Processo: 1.16.000.003281/2017-93 Voto: 9097/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação feita na Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relata  o  noticiante  a  veiculação  de  propaganda,  no  dia  12/10/2017,  em  rede  nacional  de
televisão, por meio da qual determinado partido político teria acusado de espalhar pessimismo e
agravar a crise econômica do país,  de forma explícita  e sem provas,  outros partidos que na
eleição presidencial de 2014 lhe faziam oposição. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 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. Eventual crime eleitoral em
razão  de  narrativa  envolvendo  propaganda  partidária.  Atribuições  eleitorais  em  1º  grau  do
Ministério  Público  Estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

232. Processo: 1.19.000.002169/2017-23 Voto: 9036/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação anônima comunicando suposto crime de apropriação indébita
(CP,  art.  168),  a  qual  imputa  aos  dirigentes  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Indústria  da
Construção Civil, Construção Pesada, Mobiliário, Artefatos de Cimento e Obras de Arte de São
Luís-MA a  apropriação  da  contribuição  sindical  descontada  da  remuneração  dos  respectivos
filiados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Entendimento de que,
mesmo tendo natureza jurídico-tributária de contribuição parafiscal, o desvio ou não pagamento
da contribuição sindical compulsória não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da
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Súmula  nº  222  do  STJ (Compete  à  Justiça  Comum processar  e  julgar  as  ações relativas  à
contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou suas entidades. Precedentes: STF, Tribunal Pleno " ACO 1953 AgR, Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 19/02/2014; STJ, Terceira Seção " CC 136.611/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 23/09/2015, DJe 29/09/2015; AgRg no CC 132.766/SP, Rel. Min.
Laurita  Vaz,  julgado  em 13/08/2014,  DJe  25/08/2014.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação. Eventual lesão
a particulares. Homologação do declínio de atribuições ao MPE.

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

233. Processo: 1.20.000.001922/2017-42 - Eletrônico Voto: 9015/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  através  da  Sala  de  Atendimento  do  Cidadão.  Possível  crime  de
estelionato (CP, art. 171). Relato de que investigado, valendo-se de documentação falsa, obteve
em nome da vítima, vários empréstimos junto ao Banco do Brasil S.A.. Foram obtidos diversos
contratos de abertura de crédito com o mencionado banco, que ensejaram à vítima cobrança
indevida advinda da referida instituição financeira, além da inscrição de seu nome e CPF nos
cadastros de restrição de crédito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Os fatos
noticiados não constituem crime de obtenção fraudulenta de financiamento tipificado no artigo 19,
da Lei  nº  7.492/1986.  Eventual  prejuízo  suportado pelo  particular  e pela  instituição financeira
privada. A fraude noticiada não ofende a bem, serviço ou interesse federal a ensejar a incidência
da  hipótese  geral  do  artigo  109,  inciso  IV,  da  CF/88.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

234. Processo: 1.22.013.000404/2017-98 Voto: 8982/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa formulada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão. Suposto delito de assédio sexual (art. 216-A, § 2º, CP). O noticiante
relata haver um professor de matemática, de Escola Pública Estadual, no município de Piranguçu-
MG, que estaria se insinuando para os alunos, inclusive com trocas de telefones em sala de aula.
Revisão de declínio  (Enunciado n°  32 da 2a CCR).  O relato  feito  revela  possíveis  ilícitos de
competência da Justiça Estadual, pois a conduta narrada estaria sendo praticada por um servidor
público estadual no âmbito de uma escola pública estadual. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

235. Processo: 1.34.004.001025/2017-11 Voto: 9222/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formalizada  pela  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária "  ANVISA para apuração de eventual crime previsto no art.  273 do CP. A
empresa  investigada  não  teria  garantido  a  segurança  e  eficácia  do  produto  utilizado  em
tratamentos de diálise, fabricados em março de 2011. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

236. Processo: 1.36.000.000885/2016-12 Voto: 9131/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de ilícitos criminais relacionados com
fraude em processo seletivo de instituições de ensino superior privada e estadual.  Fraude em
processo seletivo para ingresso no curso de Medicina de universidade particular e do Estado do
Amazonas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Eventual  delito
praticado contra instituições particular e estadual de ensino. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  nº  1.24.000.001365/2015-59,  626ª  Sessão,  31/08/2015;  IPL nº
0092/2012-RO, 585ª Sessão, 07/10/2013. Homologação do declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

237. Processo: 1.34.015.000455/2017-89 Voto: 9144/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado perante Junta
Comercial do Estado de São Paulo e Receita Federal, tendo em vista a utilização de "laranjas" em
quadro societário de empresa particular e apresentação de declarações retificadoras inverídicas
de  imposto  de  renda.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A  inserção  de  dados  ou
apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do
Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União não foi  ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  específicos.  Competência  da
Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Enunciado n. 62 da 2ª CCR: "Não é da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução  penal  relativa  aos  crimes  de  falsidade  documental  praticados  perante  Junta
Comercial,  por  não ofenderem diretamente bens,  serviços  ou interesse da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas".  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público
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Federal. A apresentação de declarações retificadoras de IR com o objetivo de quitar tributos já é
objeto de inquérito policial, o qual foi arquivado perante a 1ª Vara Federal de Catanduva, em razão
da adesão do contribuinte a programa de parcelamento de débito. Enunciado n. 19 da 2ª CCR.
Homologação do arquivamento e 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Não Provimento do recurso

238. Processo: DPF/BG-00043/2016-INQ Voto: 9187/2017 Origem:  COJUD/PRMT  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/MT

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Homologação de Arquivamento

239. Processo: DPF/BG-00047/2017-INQ Voto: 9024/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171,
§ 3º do CP, em decorrência de saques irregulares de benefício previdenciário, efetuados após o
óbito da titular, em 08/05/2015, realizados por sua genitora. Os saques indevidos ocorreram entre
o período de 27/07/2015 a 31/05/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
investigada possui limitações físicas e em decorrência disso possui dificuldades para trabalhar.
Informou ter procurado assistência jurídica na Defensoria Pública Estadual, sendo-lhe informado
que deveria  cessar  os  saques do  benefício.  Em razão  de sua  situação  financeira,  continuou
sacando o benefício e informou que após o falecimento de sua filha, recebeu durante três meses
apenas as cestas básicas da assistência social municipal. Não é condizente com a má-fé o fato de
a investigada ter procurado a Defensoria Pública para tentar regularizar a situação. Pessoa pobre
e necessitada que dispôs do benefício para suprir suas necessidades básicas. Ausência de dolo.
Inexigibilidade de conduta diversa. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.13.000.000777/2013-93 Voto: 9135/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apócrifa, registrada em
27/03/2013, eletronicamente através de canal de denuncias já extinto na PR/AM, consistente na
suposta ausência de recolhimento de FGTS e contribuições previdenciárias por parte de empresa
privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A  Receita  Federal
encaminhou  cópia  do  Procedimento  Administrativo  Fiscal  encontrado  em  nome  da  empresa
representada. Os autos de infração lavrados em seu desfavor referem-se apenas a ausência de
recolhimento de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, não havendo qualquer informação a respeito de
inexistência de repasse ou recolhimento de contribuições previdenciárias dos empregados. Em
que pese  ter  sido lavrado  auto de infração quanto  à  ausência  de recolhimento dos referidos
tributos federais, não foram verificadas manobras configuradoras de crime, uma vez que o órgão
fiscalizatório tributário não noticiou a existência de Representação Fiscal para Fins Penais, não
havendo como se presumir dolo com base somente na falta de recolhimento dos tributos. Embora

93/129



ATA DA 697ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00497813/2017

a  Receita  Federal  destaque  haver  débitos  imputados  à  empresa  mencionada,  tal  fato  não
representa prática criminosa, mas simples irregularidade tributária, sanável mediante os meios
legais de execução judicial postos à disposição do Estado. O que se vislumbrou no caso é o mero
inadimplemento  e  em relação  a  tributos  diferentes  daqueles  questionados pelo  representante
anônimo. Ausência de indícios de conduta criminosa. Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.14.000.002404/2017-43 Voto: 8967/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  sonegação  de  papel  ou  objeto  de  valor  probatório,  na
modalidade de retenção de autos (CP, art. 356). Advogada do reclamante em ação trabalhista
teria feito a retirada dos autos, supostamente em 11/02/2003, não devolvendo posteriormente à
Secretaria  do  Juízo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  A
requerida não foi localizada para informar acerca dos fatos. Expedientes encaminhado ao Juízo
noticiante para que enviasse documentos que comprovassem que a advogada foi devidamente
intimada/cientificada para que realizasse a devolução os autos, bem como cópia dos documentos
apresentados por  ela  comunicando o  extravio  dos  autos,  não  foram respondidos  apesar  das
reiterações.  Consta  certidão  expedida  pela  Secretaria  da  Vara  do  Trabalho  que  a  advogada
quando notificada para devolver os autos, teria informado ao oficial de justiça que requereria a
restauração  dos  autos.  Ainda  conforme  certidão  da  Secretaria,  os  documentos  referentes  à
solicitação de carga dos autos feito pela advogada não foram mais localizados. Pelo Juízo foi
determinada a restauração dos autos. Decurso do tempo e 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

242. Processo: 1.14.000.002612/2017-42 Voto: 9077/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível ocorrência de crime de falso testemunho (art.
342, CP) nos autos de processo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Embora o MPF tenha feito solicitações ao Juízo da 3ª Vara Trabalhista, os documentos essenciais
com registro da materialidade delitiva não foram encaminhados. Ausência de indícios suficientes
da ocorrência do crime de falso testemunho de modo a fundamentar a adoção de providências
persecutórias posteriores. Inexistência de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: 1.14.000.002614/2017-31 Voto: 9221/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  sonegação  de  papel  ou  objeto  de  valor  probatório,  na
modalidade de retenção de autos (CP, art. 356). Advogado do reclamante em ação trabalhista
teria feito carga dos autos em 25/11/1997 e, passados quase 20 anos, não os teria devolvido à
Secretaria  do Juízo,  o  que teria  ocasionado a determinação para  a  restauração.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Consta da cópia de certidão expedida
pela Secretaria da Vara do Trabalho que o advogado quando notificado para devolver os autos
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quedou-se inerte.  Ainda conforme cópia da certidão da Secretaria,  quando questionado se os
autos  estariam  em  seu  poder,  o  advogado  informou  que  não  estavam  sob  seus  cuidados.
Expedientes  encaminhados  ao  Juízo  noticiante  para  que  enviasse  documentos  que
comprovassem  que  o  advogado  foi  devidamente  intimado/cientificado  para  que  realizasse  a
devolução dos autos, bem como, a cópia da publicação oficial ou da notificação pessoal,  não
foram respondidos, apesar das reiterações. Foi determinada a restauração dos autos pelo Juízo.
Decurso  do  tempo  e  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

244. Processo: 1.14.000.003107/2017-15 Voto: 8969/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (art. 157 CP). Relato de que no dia 06/07/2017, servidor da EBCT
foi abordado por dois indivíduos armados, que subtraíram as encomendas que estavam em sua
posse. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A perícia papiloscópica não
encontrou fragmentos de impressões papilares. Apuração dos Correios sem registros relevantes
para a elucidação da autoria delitiva.  Inexistência de câmeras de monitoramento no local  dos
fatos. Impossibilidade de reconhecimento dos assaltantes pela vítima. Ausência de testemunhas
do fato. Ausência de outra medida apuratória que justifique a continuidade das investigações.
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

245. Processo: 1.14.000.003111/2017-83 Voto: 8971/2017 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). No dia 20/06/2017, dois indivíduos,
estando um deles armado, subtraíram encomendas que estavam na posse de carteiro da EBCT.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.  As  informações
prestadas pelo carteiro, o resultado da perícia papiloscópica e as apurações conduzidas pelos
Correios não são suficientes para promover a identificação dos autores do delito. Ausência de
qualquer outra medida apuratória que justifique a continuidade das investigações. Ausência de
linha investigativa apta à descoberta da autoria. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

246. Processo: 1.14.000.003147/2017-67 Voto: 8976/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  de  representação sigilosa  apresentada perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. O representante relata de forma muito truncada a possível ocorrência
de escárnio ao cristianismo, pornografia e pedofilia, entre outros, na Exposição Queermuseu "
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Caligrafias da diferença na Arte  Brasileira,  promovida nas dependências do centro  Santander
Cultural. Descreve o fato como tão grave que poderia ser comparado a uma operação lava jato e
blasfêmia do Banco Santander. Postula uma indenização de 500 bilhões de euros a cada cidadão
que entrar com processo contra o referido banco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de coerência nos relatos. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

247. Processo: 1.14.000.003440/2017-24 Voto: 9021/2017 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).  No  dia  12/09/2017,  indivíduo
armado abordou carteiro motorizado da EBCT, levando 6 (seis) encomendas da empresa pública.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Apenas a existência de
duas câmeras no local dos fatos não se mostra capaz de revelar o autor da conduta delitiva,
devendo ser associada a outros indícios.  O funcionário da EBCT não foi  capaz de descrever
características  biométricas  peculiares  para  se  promover  a  identificação  do  autor  do  delito.
Ausência de testemunhas ocasionalmente presentes no local dos fatos. A perícia papiloscópica se
mostrou inócua, tendo em vista que o autor do crime não manejou o carro da EBCT. Ausência de
linha investigativa apta à descoberta da autoria. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

248. Processo: 1.14.000.003572/2017-56 Voto: 9076/2017 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).  No  dia  19/09/2017,  quatro
indivíduos  armados  abordaram  carteiro  motorizado  da  EBCT,  levando  34  (trinta  e  quatro)
encomendas da empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
realizadas.  O  funcionário  da  EBCT  não  foi  capaz  de  descrever  características  biométricas
peculiares  para  se  promover  a  identificação  dos  autores  do  delito.  A  perícia  papiloscópica
realizada no veículo dos Correios não revelou fragmentos papilares com condições técnicas para
realização de confronto  papiloscópico  no 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

249. Processo: 1.14.015.000114/2017-04 Voto: 8963/2017 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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250. Processo: 1.14.015.000119/2017-29 Voto: 8961/2017 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. 

251. Processo: 1.14.015.000120/2017-53 Voto: 8964/2017 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. 

252. Processo: 1.14.015.000125/2017-86 Voto: 8962/2017 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. 

253. Processo: 1.15.000.001751/2017-11 Voto: 8970/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar irregularidades apresentadas inicialmente ao Ministério
Público  do  Trabalho,  relatando  que  funcionária  estaria  laborando  em  empresa  privada,  sem
registro em CTPS, até que pudesse receber sua última parcela do benefício seguro-desemprego
(CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. De acordo com
as  informações  prestadas  pela  SRTE,  verificou-se  que  a  funcionária  recebeu  5  parcelas  do
seguro-desemprego, entre novembro/2016 e março/2017. Em depoimento, a investigada declarou
que não chegou a trabalhar  em outra empresa,  tendo apenas realizado um treinamento,  que
durou aproximadamente um mês. Esclareceu que não teve vínculo algum com qualquer outra
empresa durante o período em que recebeu o seguro-desemprego. A proprietária da empresa em
que a investigada supostamente estaria trabalhando afirmou a inexistência de vínculo de qualquer
natureza  entre  ela  e  a  empresa.  Atipicidade  das  condutas  de  procurar  emprego  e  realizar
treinamento  visando  à  recolocação  profissional  enquanto  recebe  benefício  de  seguro-
desemprego. Ausência de elementos probatórios mínimos aptos a dar início a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.16.000.003118/2017-21 Voto: 9095/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de notícia-crime anônima. Relato de que indivíduo teria
oferecido  ao  noticiante  gabarito  de  concurso  público  obtido  junto  a  funcionário  do  CESPE.
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  A  Polícia  Federal  realizou  diligências
preliminares, comparecendo até o endereço indicado na representação e realizando contato com
a Polícia Civil. Não foi localizada denúncia ou procedimento apuratório envolvendo o investigado.
Os fatos narrados na notícia apócrifa não foram confirmados. Ausência de elementos mínimos
aptos  a  embasar  a  continuidade  da  investigação  pelo  MPF  no  feito.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

255. Processo: 1.23.000.002054/2016-25 Voto: 9098/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  informações
encaminhadas pela 11ª Vara Federal " Juizado Especial Federal do Pará. A investigada, em ação
movida contra o INSS, tentou se valer de um contrato de comodato rural supostamente falso,
datado  de  25/10/1995,  para  incrementar  o  acervo  probatório  de  que  teria  180  contribuições
mensais  de  segurado  especial,  com  o  fito  de  obter  aposentadoria  por  idade.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A  escritura  particular  de  contrato  de  comodato
supostamente  falsa  (documento  original)  está  atualmente  em posse  da  Superintendência  de
Polícia  Federal  no  Estado  do  Pará,  com  decisão  do  Delegado  corregedor  responsável  pela
instauração  de  inquérito  policial  e  tramitando  regularmente.  Ausência  de  razões  para  a
manutenção do presente PIC ante a notícia de prosseguimento das investigações em sede de
inquérito policial. Homologação do arquivamento.

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

256. Processo: 1.23.003.000206/2017-14 Voto: 9026/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita (CP, 168). Pessoa
jurídica, depositária de toras de madeira apreendidas pelo IBAMA, descumpriu a determinação de
devolução quando autuada pela Autarquia. (Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  A apropriação  indébita  ocorreu  com a  constituição  da  empresa  investigada  como
depositária dos bens, em 2003, momento em que houve a inversão da posse do bem e a empresa
passou a dele usufruir como seu, tanto que ao ser demandada pelo depositante a que devolvesse
o bem não pode fazê-lo, pois a ele havia dado destinação diversa. Somente em 2012 o IBAMA
procedeu à autuação para devolução das madeiras, portanto,  nove anos após os fatos.  Pena
cominada ao crime de 04 (quatro) anos de reclusão. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

257. Processo: 1.26.008.000103/2017-94 - Eletrônico Voto: 9082/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de  seguro-
desemprego, por pessoa que estaria concomitantemente trabalhando. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O Ministério do Trabalho e Emprego esclareceu que o
representado recebeu seguro-desemprego nas datas de 13/01, 03/02, 04/03, 06/04 e 06/05/2015,
por  força  de  dispensa  sem  justa  causa  ocorrido  em  15/11/2014,  sendo  que  o  benefício  foi
requerido em 04/12/2014. À época do requerimento o representado não havia ainda sido admitido
pelo  novo  empregador,  sendo  que  as  quatro  primeiras  parcelas  foram  recebidas  enquanto
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perdurava a situação de desemprego. Em relação à última parcela, esta foi recebida apenas seis
dias após a admissão do representado no novo emprego. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

258. Processo: 1.29.000.003384/2017-03 Voto: 9012/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível ocorrência de crime de falso testemunho (art.
342, CP). Testemunhas apresentaram depoimentos divergentes, se mostrando mais razoável o
conteúdo do depoimento da testemunha trazida pela demandada. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  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
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

259. Processo: 1.30.005.000470/2017-95 Voto: 9032/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto saque fraudulento de benefício previdenciário de aposentadoria. A vítima
comunicou ser recebedor de benefício previdenciário de aposentadoria, depositado em conta da
Caixa Econômica Federal. Após sucessivas tentativas de saque, a filha da vítima, que buscava
sacar o benefício a seu pedido, foi informada de que não havia mais qualquer valor em sua conta.
Parecer  técnico  da  agência  da  CEF  constatou  indícios  de  fraude  eletrônica  na  transação
contestada pelo correntista. Valor sacado R$ 745,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  A agência  da  CEF  informou  não  possuir  quaisquer  registros  de  imagens  do  delito.
Ausência de linha investigativa possível à determinação da autoria delitiva, uma vez que o saque
fora realizado com cartão magnético e que a vítima não informou qualquer suspeito sob o qual se
pudesse lançar suspeitas. Ausência de indícios de autoria e 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

260. Processo: 1.34.022.000111/2015-19 Voto: 8979/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JAU-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia apócrifa para apurar eventuais
ilícitos,  sobretudo  crimes  contra  a  ordem  tributária,  envolvendo  empresas  privadas  e  seus
representantes legais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiada, a
Receita Federal do Brasil  informou que os débitos oriundos dos procedimentos administrativos
relativos  aos  contribuintes  citados  encontram-se  com  exibilidade  suspensa,  em  virtude  de
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apresentação  de  impugnação  tempestiva  pelo  sujeito  passivo,  e  pendentes  de  julgamento.
Embora a nova redação do Enunciado 19 da 2ª CCR1 do MPF só alcance o parcelamento de
débitos tributários, a situação do débito suspenso por impugnação administrativa é idêntica à do
débito  parcelado,  estendendo-se  aquela  orientação  superior  ao  caso  presente.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

261. Processo: 1.15.000.002214/2017-99 Voto: 9078/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação feita perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, para apurar possíveis práticas de racismo, intolerância e ódio em página da rede social
Facebook. Na representação consta print de publicação do investigado em um grupo da rede
social,  chamado "PCTB (Please Come to Brazil)",  com as expressões "Espero que a senzala
tenha  aproveitado  as  férias.  Militudas,  petistas  e  as  feias  não  passarão".  Promoção  de
arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32). O fato de o crime ter
sido cometido por meio da rede mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da
Justiça Federal. Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/05/2015). Fato que não
indica a ocorrência de qualquer ilícito penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Suspensão condicional do processo)

262. 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
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

100/129



ATA DA 697ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00497813/2017

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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência no não
oferecimento  da  suspensão  condicional  do  processo,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

263. Processo: PR/SP-3000.2014.006414-4-INQ Voto: 9014/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  EM  SÃO  PAULO  -
CAPITAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE NA
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  CONDUTA  QUE  TIPIFICA  O  CRIME  DE  ESTELIONATO
MAJORADO (ART. 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL). ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de obtenção fraudulenta de financiamento bancário
(art.  19  da  Lei  Nº  7.492/86),  consistente  na  celebração,  mediante  fraude  perante  a  Caixa
Econômica Federal - CEF, de contrato formalizado na modalidade crédito direto ao consumidor
(CDC) para aquisição de veículo. 2. Diante da formalização de financiamento para aquisição de
veículo, a Procuradora da República inicialmente sorteada (lotada no 26º Ofício da PRSP, com
atribuição para crimes federais em geral), declinou da atribuição em favor do 30º Ofício da PRSP,
exclusivamente especializado em crimes contra  o  Sistema Financeiro  Nacional  e lavagem de
ativos. 3. O Procurador da República oficiante suscitou o presente conflito de atribuições perante
o 26º Ofício da PR/SP, por entender que, no caso, a conduta narrada não se amolda ao crime
previsto no artigo 19 da Lei 7.492/1986, mas sim ao previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal
4. 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). 5. Sobre o tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou a
Orientação nº 31,  a qual dispõe que: "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
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tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema
Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a persecução criminal
se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada". 6. 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 majorado, praticado em detrimento de empresa pública
federal (art. 171, §3º, do CP), razão pela qual cabe ao 26º ofício da PR/SP (crimes federais em
geral), prosseguir nas investigações. 7. Atribuição do 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

264. Processo: JF/ES-0012845-50.2013.4.02.5001-
IPLD

Voto: 9296/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de obtenção fraudulenta de financiamento
bancário (art. 19 da Lei nº 7.492/86), consistente na celebração, mediante fraude, de contrato de
financiamento para aquisição de veículos e eletrodomésticos. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Foram juntadas aos autos cópias dos documentos referentes aos
contratos,  tratando-se  todos  eles  da  modalidade  Crédito  Direto  ao  Consumidor.  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 respeito do tema.
Edição da Orientação nº 31, a qual estabelece que: "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
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal  se a  instituição financeira  prejudicada tiver  natureza privada"  (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23 de outubro de 2017). 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 de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

265. Processo: JF/PR/CUR-5038899-
86.2017.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 9149/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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
o encaminhamento  dos  autos  à  Justiça  Estadual.  Discordância  do  magistrado.  Remessa dos
autos  nos  termos  do  art.  28  do  CPP.  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  respeito  do  tema.  Edição  da  Orientação  nº  31,  a  qual
estabelece que: "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 afetando o Sistema Financeiro Nacional.
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Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação, de 23 de outubro de 2017).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). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

266. Processo: JF/CE-0001417-63.2017.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 9043/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP, ART. 168-A), DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A) E
DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTO FEDERAL (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INC. I). PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA POR ESTA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. REMESSA
DIRETA.  POSSIBILIDADE.  CF,  ART.  129,  I;  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV;  CPP,  ART.  28.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. REITERAÇÃO DOS
EXATOS  TERMOS  DA  DECISÃO  PROFERIDA NA 692ª  SESSÃO  ORDINÁRIA.  1.Inquérito
Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais noticiando a suposta prática
dos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) e de sonegação de tributo federal (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I)
atribuídos a diretor de hospital, no período de 12/2009 a 07/2012. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial, por não vislumbrar dolo na conduta do
investigado, uma vez que, diante das provas colhidas nos autos e das declarações prestadas pelo
investigado, restou claro que a situação de crise financeira enfrentada pelo hospital era real e
urgente, não havendo outra conduta a ser adotada. Ressaltou, ainda, que em processo que julgou
fatos relativos a outros períodos, o investigado restou absolvido. 3. Por decisão unânime, este
Colegiado,  acolhendo  os  fundamentos  invocados  pelo  Procurador  oficiante,  homologou  o
arquivamento, nos termos do Voto nº 7564/20171, desta signatária, na 692ª Sessão Ordinária,
realizada em 09/10/2017.  4.  Devolvidos os  autos  à  origem, o  MPF os  encaminhou à Justiça
Federal,  para  providenciar  seu  arquivamento  físico.  O magistrado  não conheceu da  remessa
interna realizada pelo MPF, considerando que tal procedimento não se coaduna com a legislação
processual penal vigente, e, ato contínuo, indeferiu a promoção de arquivamento, por considerá-lo
prematuro. 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há que se ressaltar, desde logo, a
possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão
ministerial ser submetida diretamente à 2ª CCR para homologação. 6. A interpretação do art. 28
do CPP não pode ser meramente literal. Deve-se proceder a uma interpretação sistemática que
leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal, também o quanto previsto no
art. 129, inc. I, da CF, no art. 62, IV, da LC nº 75/93 e na Orientação Conjunta n° 01/2015. 7.
Afigura-se, pois, juridicamente plausível e, mesmo, inarredável, o conhecimento por esta Câmara
de Coordenação e Revisão Criminal, para fins de homologação, de promoção de arquivamento
formulada nos autos de inquérito policial. 8. Não conhecimento da presente remessa, reiterando
os  termos  da  decisão  proferida  por  esta  2ª  CCR  na  692ª  Sessão  Ordinária,  realizada  em
09/10/2017.

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

267. Processo: JF/CE-0006937-43.2013.4.05.8100- Voto: 9295/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), tendo em vista que
em 15/03/2012 foi contestada a compensação de cheque clonado em conta bancária pertencente
a pessoa jurídica correntista da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Oficiada, a instituição bancária informou o nome do titular da conta credora do cheque
fraudado e o número de três contas bancárias, e seus respectivos titulares, em que a quantia
depositada  teria  sido  transferida.  Após  diversas  diligências,  todos  os  usuários  das  contas
utilizadas na fraude foram ouvidos e alegaram desconhecer os depósitos, que não utilizavam mais
as contas e alguns alegaram que haviam perdido os cartões bancários. O titular da conta credora
do cheque alegou que teria comparecido na instituição financeira para cancelar sua conta, tendo
em vista que não utilizava mais e estava com receio de pagar juros, momento em que tomou
conhecimento que a conta já havia  sido cancelada por conta da fraude,  bem como informou
desconhecer os demais envolvidos. Todos os envolvidos autorizaram a quebra de sigilo bancário
de suas contas. Procedimento instaurado em 2012 sendo certo que, até o presente momento, não
foi possível encontrar quem de fato clonou o cheque. Carência de indícios de autoria e de linha
investigativa capaz de alterar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

268. Processo: JF-GRU-0001304-29.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 9058/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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 estrangeiro (cidadão Senegalês), ao ingressar em território nacional no dia 04/11/2014, no
Aeroporto Internacional de Guarulhos, teria apresentado à migração passaporte de serviço da
República de Guiné-Bissau falso. Em 02/12/2014, solicitou refúgio no Brasil, nos termos da Lei nº
9.474/97. 2. Tendo em vista a solicitação de refúgio, o MPF 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
suspensão do Inquérito Policial 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,  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, M.K. solicitou refúgio no
Brasil, nos termos da Lei nº 9.474/97. 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
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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
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 designação de outro
Membro do Ministério Público Federal,  para cumprimento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

269. Processo: JF-GRU-0008334-18.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 9061/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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 estrangeiro (cidadão Indiano), ao ingressar em território nacional no dia 29/02/2016, no
Aeroporto Internacional de Guarulhos, teria apresentado à migração passaporte de serviço da
África do Sul e visto brasileiro falsos. Em 20/06/2016, solicitou refúgio no Brasil, nos termos da Lei
nº 9.474/97. 2. Tendo em vista a solicitação de refúgio, o MPF 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
suspensão do Inquérito Policial até que o CONARE informe o reconhecimento ou não de sua
condição de refugiado. 4. Em nova manifestação, o Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  Inquérito  Policial,  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, J. S. 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
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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
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 designação de outro
Membro do Ministério Público Federal,  para cumprimento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

270. Processo: JF/PR/CUR-5034021-
21.2017.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 8989/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº
8.137/90, ART. 2º, II). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  VALOR DOS TRIBUTOS SUPERIOR A R$ 10.000,00.  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível crime contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, II), em decorrência de empresa ter deixado de recolher
parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o rendimento do trabalho assalariado,
nos períodos de janeiro a junho e dezembro de 2015. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, considerando que o valor total
evadido (R$ 13.326,84) é inferior ao previsto na Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda (R$
20.000,00),  que  trata  do  parâmetro  para  o  não  ajuizamento  de  execuções  fiscais.  3.  O  Juiz
Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  por  entender  que  o  valor  consolidado  do  débito
tributário, composto pelo valor principal acrescido de juros e multa, totalizava R$ 25.224,17, valor
este que ultrapassa o patamar de R$ 20.000,00, utilizado como parâmetro para a incidência do
princípio da insignificância, conforme Portaria MF nº 75/2012. 4. O valor a ser considerado para
fins de aplicação do Princípio da Insignificância é aquele fixado no momento da consumação do
ilícito penal,  isto é, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente
alcançado com a inclusão de juros e multas. Precedente STJ: (AgRg no AREsp 625.888/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer,  Quinta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 22/09/2015).  5.  Nos crimes
contra a ordem tributária, o princípio da insignificância somente afasta a tipicidade da conduta se
o  valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassar  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),
estabelecida no art. 20 da Lei n. 10.522/02 (AgRg no AREsp 625.888/SP). 6. No caso, o crédito
consolidado perfaz o valor de R$ 25.224,17. Deduzidos os valores dos juros e da multa, o total
dos tributos elididos é de R$ 13.326,84. Ou seja, ainda que se desconsidere o valor dos juros e da
multa,  o  montante é  superior  a  R$ 10.000,00.  7.  Designação de outro  membro do Ministério
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

271. Processo: JF-PT-0000450-62.2015.4.05.8205-
INQ

Voto: 9279/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de invasão de faixa de domínio da União (art.  20 da Lei  nº
4.947/1966).  Estabelecimento  instalado  irregularmente  em  terra  da  União.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, verificou-se que o estabelecimento
mudou de domínio há dois anos e, ao ser ouvido, o novo proprietário afirmou desconhecer o fato
de o imóvel encontrar-se no interior de área de domínio da União e que pretende sair do local até,
no máximo, em 2018. Carência de elementos que apontem para a prática de invasão, tratando-se
de ocupação pacífica e sem dolo. A longa e contínua omissão do DNIT em fiscalizar a ocupação
irregular gerou uma razoável presunção de regularidade das construções. Questão que deve ser
tratada sob o ponto de vista administrativo e cível. Carência de indícios mínimos aptos a indicar a
prática  de  crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: JFRS/SLI-5002419-
82.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 9182/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática o crime de descaminho (CP, art.  344). Entrada em território
nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória da sua regular importação. MPF: Promoção de arquivamento fundada no princípio
da  insignificância.  Discordância  do  magistrado,  em  razão  do  registro  de  reiteração  delitiva.
Aplicação  do art.  28 do CPP.  Verifica-se dos autos  que o investigado  entrou no país  com 2
ventiladores, 4 espumantes, 2 mantas e 3 pacotes de meia, mercadorias avaliadas no valor de R$
515,01 (quinhentos e quinze reais e um centavo), resultando na supressão de tributos no valor R$
257,50 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Embora o investigado possua registros
de apreensões anteriores, verifica-se que a última registrada em seu nome data de 01/07/2014. A
simples  existência  de  maus  antecedentes  penais,  sem  a  devida  e  criteriosa  verificação  da
natureza desses atos pretéritos,  não pode servir  de barreira  automática para a  aplicação  do
princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 18/02/2016.
Aplicação excepcional do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.

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

273. Processo: JF/SC-5005671-05.2017.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 9181/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV,
do  CP.  Apreensão  de  87  (oitenta  e  sete)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular introdução no país. Promoção
de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do CPP. Conforme a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações
criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". Caso
em que foram apreendidos apenas 87 (oitenta e sete) maços de cigarros de origem estrangeira.
Única informação sobre reiteração delitiva versa sobre fatos ocorridos em 2007, circunstância que
não demonstra, por si só, habitualidade na conduta delitiva. Insistência no arquivamento.

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

274. Processo: JF-SOR-0001586-60.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 9069/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Particular teria
tentado efetuar o pagamento por um serviço com uma nota de R$ 100,00 falsa, em 26/04/2013.
MPF: Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo do investigado e de indícios de
autoria.  Discordância  do  Magistrado,  com  base  no  entendimento  de  que  ainda  persistem
diligências a serem realizadas a fim de elucidar a autoria. Aplicação do art. 28 do CPP. Embora o
investigado tenha fornecido, à época, informações sobre a pessoa que teria lhe repassado a nota
falsa em meio ao pagamento realizado por um serviço, a autoridade policial não foi em busca do
indicado. Considerando o transcurso do tempo e a própria natureza dos eventos, a qual demanda
a  localização  de  pessoas  e  a  colheita  de  depoimento  acerca  de  fatos  ocorridos  há,
aproximadamente, 5 anos, forçoso concluir pela falta de indícios mínimos que consubstanciem o
início de uma apuração criminal efetiva. Falta de justa causa para justificar o prosseguimento das
investigações. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

275. Processo: JF/SP-0010401-66.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 9183/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  USO  DE  RADIO  FREQUÊNCIA  SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI N° 94472, ART. 183). MPF: ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE
AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO 62, INCISO
IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PRESENTES  INDÍCIOS  DA
MATERIALIDADE E AUTORIA. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9472/97, tendo
em  vista  o  desenvolvimento  clandestino  de  atividade  de  telecomunicações.  2.  A  ANATEL
constatou que rádio estaria operando sem a devida autorização legal. Laudo pericial demonstrou
que a potência do transmissor era de 190 W. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito,  por  entender  que  não  restou  comprovada  quem efetivamente  seria  o
responsável  pela  emissora  clandestina.  Discordância  do  magistrado.  4.  No  atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de
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autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente da não ocorrência de crime, da presença de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No
caso em comento, embora o investigado tenha informado que era apenas o locutor, há indícios de
que ele seria o responsável pela rádio clandestina. Verifica-se dos autos que foi constatado que o
material apreendido no local pertencia ao investigado, que existe testemunha afirmando ser ele o
responsável  pela  emissora,  sendo  certo,  ainda,  que  o  proprietário  do  imóvel  onde  a  citada
emissora estava instalada teria afirmado que locou a sala para o investigado. 6. Ante o exposto,
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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

276. Processo: SR/DPF/MG-01144/2016-INQ Voto: 9142/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). MPF:
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR ATIPICIDADE  DA CONDUTA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  O  CRIME  DE  FALSIDADE
IDEOLÓGICA EXIGE,  PARA SUA CONSUMAÇÃO,  QUE  A FALSIDADE  RECAIA SOBRE  O
CONTEÚDO DO DOCUMENTO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
falsidade ideológica (CP, art.  299) e uso de documento falso (CP, art.  304), tendo em vista a
notícia  de  que  particulares  teriam apresentado  passaportes  italianos  supostamente  falsos  ao
Serviço de Imigração da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Confins/MG. 2. Diante da
suspeita de falsidade, os documentos foram apreendidos e remetidos ao Consulado da Itália, que
declarou que os documentos apreendidos são autênticos. Em complemento, encaminhou cópias
do formulário de pedido dos passaportes e de cidadania, ambos instruídos com documentos dos
antepassados  que  deram  origem  à  cidadania  italiana.  3.  Os  passaportes  também  foram
submetidos à perícia, concluindo os especialistas pela autenticidade do documento. 4. O Cartório
de Registro Civil e Notas da cidade de Frei Inocêncio/MG informou que os documentos utilizados
pelos investigados para lastrear o pedido de cidadania não são idôneos, tratando-se de certidões
falsas.  5.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender
inexistente a prática de crime, uma vez que "restou evidenciada a autenticidade material  dos
passaportes  italianos".  6.  A Juíza  Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  aduzindo  que  o
presente  apuratório  trata  da  possível  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  e,  existindo
informações sobre a  suposta falsidade das certidões utilizadas pelos investigados quando do
pedido de cidadania, o fato de ter sido comprovada a autenticidade material do passaporte não
afasta a prática do crime de falsidade. 7. 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. 8. No caso, os
investigados,  com  o  intuito  de  obter  a  cidadania  e  passaportes  italianos,  apresentaram  ao
Consulado  da  Itália  uma  série  documentos  que,  em  tese,  preencheriam  todos  os  requisitos
exigidos pela referida entidade. Após análise, os pedidos foram deferidos e, consequentemente,
toda a documentação necessária ao exercício do direito foram expedidos. Contudo, segundo o
cartório local, as certidões juntadas ao processo de cidadania, embora apontem o cartório como
órgão emissor, são falsas. 9. A conduta dos investigados se enquadra, em tese, na prática do
crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), tipo que exige, para a sua configuração, que a
fraude  (informação  falsa  ou  omissão  de  fato  relevante)  ocorra  justamente  em  documento
verdadeiro.  10.  Tendo  em conta  que  a  falsidade  das  informações  não  foram  esclarecidas  e
presente a necessidade de realização de 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
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

277. Processo: JF/PR/MGA-5010525-
56.2014.4.04.7003-APN - Eletrônico 

Voto: 9055/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Ação  Penal.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º-B,  I  e  V,  tendo  em  vista  a
importação  de  917  unidades  de  medicamentos  oriundos  do  Paraguai.  Após  a  instrução
processual, foi proferida sentença, na qual o magistrado, aplicando o instituto da emendatio libelli,
desclassificou a conduta para o crime de contrabando (CP, art.  334). Ao ser intimado para se
manifestar  sobre  a  possibilidade  de  apresentação  de  proposta  de  suspensão  condicional  do
processo,  o  MPF  posicionou-se  contrariamente  ao  benefício.  Discordância  do  magistrado.
Aplicação  analógica  do art.  28  do CPP,  nos termos da Súmula  nº  696 do Supremo Tribunal
Federal. Segundo perícia, os produtos apreendidos são medicamentos de uso humano e que, por
não  possuírem  registro  válido  junto  à  ANVISA,  são  proibidos  de  ser  comercializados  ou
distribuídos ao uso no Brasil, não podendo, assim, sequer ser introduzidos no país. Sendo assim,
razão  assiste  à  il.  Procuradora  da  República  ao  considerar  elevada  a  reprovabilidade  das
condutas  dos  réus  "ao  introduzirem  em  território  nacional  917  unidades  de  medicamentos
estrangeiros, com finalidade comercial e sem autorização da autoridade de vigilância sanitária,
colocando em risco a vida de inúmeras potenciais consumidores". Precedente 2ª CCR: Processo
nº 5003515-87.2012.4.04.7210, Sessão 667, de 21/11/2016, unânime. Insistência na negativa da
proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

278. Processo: DPF-GO-0186/2015-INQ Voto: 9068/2017 Origem:  GABPR2-DDS  -  DIVINO
DONIZETTE DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  SUPOSTO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE (CP,
ART.  155,  §4º)  E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTS.  1º  e  2º  da Lei  nº  12.850/13)  EM
DESFAVOR DE CORRENTISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONEXÃO (CPP, ART. 78,
INC. II, ALÍNEA "A"). PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO, À QUAL FOR COMINADA
A  PENA  MAIS  GRAVE.  ATRIBUIÇÃO  DO  SUSCITANTE.  1.  Inquérito  Policial  inicialmente
instaurado pela Polícia Federal de Goiás para apurar possível prática do crime previsto no artigo
155, § 4º, do CP, e artigo 1º e 2º da Lei nº 12.850/13, tendo em vista que, no ano de 2014,
diversas pessoas, qualificadas e indiciadas no inquérito policial, praticaram furto mediante fraude
utilizando o canal internet banking causando prejuízos à Caixa Econômica Federal. 2. Colhe-se
dos  autos  a  informação  de  que  as  contas  vítimas  estão  situadas  em  diversos  estados  da
federação. Por outro lado, verifica-se que os investigados possuem residência em Goiânia. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  na  PR/GO  promoveu  o  declínio  de  atribuições  à  PRM-
UBERABA/MG, uma vez que 39 operações fraudulentas estariam relacionadas às contas vítimas
sediadas no município. 4. O Procurador da República oficiante na PRM-Uberaba/MG, por sua vez,
devolveu os autos à PR/GO, afastando sua atribuição, ao fundamento de que o juízo da 5ª Vara
da Seção Judiciária de Goiás seria prevento para o conhecimento e julgamento dos fatos por ter
deferido  medidas  cautelares  no  curso  das  investigações.  Aduziu,  ainda,  que  o  crime  de
organização criminosa, crime mais grave, teria também se consumado em diversos municípios do
Goiás.  5.  O  Procurador  da  República  oficiante  na  PR/GO  suscitou  o  presente  conflito  de
atribuições, aduzindo, em síntese, que: a) a pluralidade de contas vitimadas faz com que a regra
do art. 78, II, b, do CPP, fixe a competência da PRM-Uberaba/MG para processar e julgar o feito;
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b)  a  prevenção  ocorre  quando  um  juiz  se  antecipa  frente  aos  demais  juízes  igualmente
competentes, mas, no caso em apreço, nenhuma conta vítima objeto das fraudes em apuração
situa-se em Goiânia/GO, inexistindo, assim, qualquer competência da presente jurisdição para
julgar e processar o feito; c) o furto qualificado e a organização criminosa são crimes com penas
de igual gravidade, razão pela qual a competência é estabelecida pelo local em que ocorreu o
maior número de infrações (art. 78, II, b, do CPP). 6. Consoante entendimento do Eg. Superior
Tribunal de Justiça, o crime de furto mediante fraude se consuma no local em que houve o efetivo
prejuízo à vítima, qual seja, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária
(RHC  84.622/PR).  7.  No  caso,  após  a  realização  de  diversas  diligências  investigatórias,
constatou-se que 39 operações fraudulentas estariam relacionadas às contas vítimas sediadas
em Uberaba/MG. Foram identificadas, ainda, poucas operações fraudulentas em outros estados
da  federação.  No  Goiás,  até  o  presente  momento,  não  foi  constatada  nenhuma  operação
fraudulenta. 8. Por outro lado, todos os indiciados pela prática do crime de organização criminosa
residem no Estado do Goiás e de lá praticaram as condutas aqui descritas.  9. Havendo conexão
probatória entre as condutas ora em análise (CPP, art. 76, III), deve-se aplicar a regra de fixação
de competência  por  conexão disposta  no art.  78,  II,  ¿a¿,  do CPP,  a  qual  determina que,  no
concurso de jurisdições, deve prevalecer a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais
grave. Precedente STJ: CC 122.431/DF). 10. O crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, §4º)
possui pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, enquanto o crime de organização criminosa
(arts.  1º  e  2º  da  Lei  12.850/13)  é  apenado  com  reclusão  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos.  11.
Considerando que, no caso, a pena mínima mais alta cominada em abstrato é a do crime de
organização  criminosa  e  que  o  referido  crime  foi  praticado  no  Estado  do  Goiás,  voto  pelo
conhecimento  do  presente  conflito  negativo  de  atribuição  e,  no  mérito,  por  sua  procedência,
deliberando-se  que  a  atribuição  para  prosseguir  na  investigação  pertence  ao  Procurador  da
República suscitante, oficiante na PR/GO. 12. 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 todos os indiciados residem em Goiás e lá praticaram todos os
atos aqui investigados (Precedente 2ª CCR: Inquérito Policial  nº  00557/2009, Sessão 681, de
03/07/2017). 13. Atribuição do 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

279. Processo: 1.00.000.018285/2017-36 Voto: 9105/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
PESSOAS  PARA  FINS  DE  EXPLORAÇÃO  SEXUAL  (CP,  ART.  149-A,  V,  §1º,  IV).  MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  PRESENTES  INDÍCIOS  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.
PROSSEGUIMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a
possível prática do crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual (CP,
art. 149-A,), praticado em face das brasileiras N.M.C e E.C.X. 2. Consta dos autos que o nacional
E.A.M.A teria convidado as vítimas para exercer prostituição na Alemanha, garantindo que cada
uma delas receberia a quantia de R$ 30.000,00 por um período de dois a três meses de trabalho.
Há informações de  que  o  E.A.M.A,  juntamente  com o  brasileiro  D.O.S.  teriam providenciado
passaportes,  passagens  aéreas  e  cartas  de  recomendação  em  Alemão.  As  vítimas
desembarcaram  na  Alemanha  e  foram  recebidas  pelo  nacional  D.O.S  e  por  mais  dois
estrangeiros.  Logo  após,  tiveram  seus  passaportes  brasileiros  retidos  e  substituídos  por
passaportes holandeses falsos, bem como foram trancadas em clubes para se prostituírem e, ao
final  do  dia,  o  investigado D.O.S e os  estrangeiros  recolhiam todo o dinheiro  recebido pelas
vítimas. Há notícia de que as vítimas não podiam sair do clube, estavam incomunicáveis e que,
após pedirem para retornar para o Brasil, eram constantemente ameaçadas com armas e tais
ameaças estendiam-se para os seus familiares. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento dos autos por atipicidade da conduta, sob os seguintes argumentos: a) "que a
conduta dos investigados foi  a  de promover  ou facilitar  a  saída de alguém que ia  exercer  a
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prostituição no exterior" e que, pelo relato das vítimas, "não houve ameaça, violência, coação,
fraude ou abuso"; b) que a "inexistência de emprego de violência, grave ameaça ou fraude é
relevante porque, com a revogação do art. 231 do CP e a inserção do conteúdo deste no art. 149-
A, a mera promoção ou facilitação da saída de alguém para exercer a prostituição no exterior
deixou de ser crime, dado que, pelo novo tipo penal, o agenciamento, o aliciamento, o transporte,
a  transferência,  a  compra,  o  alojamento  ou  o  acolhimento  de  pessoa,  com  a  finalidade  de
exploração  sexual,  somente  são  incriminados  quando  praticados  mediante  grave  ameaça,
violência,  coação,  fraude  ou  abuso".  4.  Após  discordância,  o  magistrado  remeteu  os  autos
novamente ao MPF para análise de eventual reconsideração. O Procurador da República em
substituição,  além de ratificar a promoção de arquivamento,  acrescentou que "as informações
apresentada pelas brasileiras trazem indícios da prática de crimes contras ambas no exterior,
tanto que os fatos já foram investigados pelas autoridades policiais alemãs". Portanto, "foge à
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  adoção  de  providências  para  o  processamento  e
julgamento das condutas delituosas cometidas, em tese, pelos estrangeiros T.R.G. e D.W e pelo
nacional  D.O.S.,  fora  do  território  brasileiro,  por  não  estarem  presentes  os  requisitos  da
extraterritorialidade condicionada, sobretudo o previsto no art. 7º, §2º, a, do Código Penal, uma
vez que, ao que se sabe, nenhum deles se encontra no território nacional".  5. Discordância do
magistrado por entender que há, em tese, indícios de materialidade delitiva e de autoria na prática
do delito do art.  149-A, com emprego de fraude, uma vez que no momento em que houve o
aliciamento das vítimas para a  prática de prostituição no exterior,  foi  empregado embuste na
obtenção do consentimento das vítimas, com a utilização de falsas promessas. Com relação a
questão da extraterritorialidade, afirmou o magistrado que: "pontifico não antever crime passível
de punição exclusivamente pelas autoridades alemãs, onde os fatos já estão sendo objeto de
exame, considerando que esse tipo é plurissubsistente, cujas etapas delitivas aqui realizadas não
podem ficar à margem do direito penal brasileiro". 6. 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 da não ocorrência de crime, da presença de causa excludente
da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 7. No caso em comento
considero que a conduta se enquadra, em tese, no art.149-A, V, §1º, IV, do CP, pois, como bem
afirmou o magistrado, as informações contidas nos autos trazem indícios do emprego da fraude
exigida pelo tipo penal. Entendo que a execução do delito iniciou-se em território brasileiro, no
momento que o investigado E.A.M.A teria aliciado as vítimas para a prática de prostituição no
exterior, valendo-se para tanto, de ardil para obter o consentimento das mesmas, uma vez que
lhes foi prometida a percepção de grande quantia em dinheiro por um curto período de trabalho
previamente determinado. Porém, na realidade, as vítimas foram para a Alemanha para serem
mantidas presas como escravas sexuais, sob constantes ameças, sendo certo que o dinheiro,
fruto da prostituição, era totalmente apropriado pelos investigados, impossibilitando, inclusive, o
retorno das vítimas para o Brasil. 8. Além disso, verifica-se que as investigações efetuadas pelas
autoridades  alemãs  se  deram  em  razão  da  retenção  dos  passaportes  das  brasileiras,  do
fornecimento  de  passaportes  falsos  e  da  colocação  das  vítimas  para  trabalhar  em  diversos
bordéis, não abrangendo a conduta do investigado E.A.M.A, mas tão somente os estrangeiros e o
brasileiro D.O.S. 9. Ante o exposto, voto pela designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir nas investigações. 10. Em razão das peculiaridades do caso, determino a
remessa de cópia dos autos à Secretaria de Cooperação Internacional para providências que
entender cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  remetendo-se  cópia  dos  autos  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  para
providências que entender cabíveis. Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

280. Processo: DPF/AM-00859/2011-INQ Voto: 9023/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta utilização de documento falso, tendo em vista a
notícia de que o representante legal de Cartório de Ofício e Registros de Imóveis de Manaus teria
apresentado à Receita Federal guias de recolhimento de contribuições sociais com autenticação
mecânica falsa. CP, art. 304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ao
ser  ouvido,  o  representante  afirmou  desconhecer  a  falsidade,  uma  vez  que  não  seria  o
responsável pelos pagamentos do cartório. Após tomar conhecimento da ausência de pagamento
das contribuições previdenciárias,  realizou o  parcelamento da dívida junto  à  Receita  Federal.
Constata-se que a conduta ilícita causou prejuízo apenas ao Cartório,  não havendo, até este
momento, danos a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas (art. 109, IV, da CF). Aplicação da súmula nº 107 do STJ: "Compete à Justiça
Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias
de  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias,  quando  não  ocorrente  lesão  à  autarquia
federal". Precedente 2ª CCR: Inquérito Policial nº 0500008-77.2016.4.02.5104, Sessão nº 684, de
14/08/2017, unânime. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

281. Processo: DPF/RDO/PA-00030/2012-INQ Voto: 8992/2017 Origem:  GABPRM2-TNVR  -
TATIANA DE NORONHA VERSIANI
RIBEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhado  pelo  COAF  noticiando
possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), tendo em vista movimentação
suspeita  em conta  do  investigado.  Segundo  consta  nos  autos,  houve  liberação  de  recursos
públicos da Secretaria de Educação do Pará para empresa de móveis escolares, sem que tenha
havido prestação de contas, e, posteriormente, a referia empresa teria encaminhado valores para
servidores públicos e políticos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Oficiada,  a  Controladoria  Geral  da  União  informou  que  não  foram  identificados  registros  de
pagamentos  efetuados  à  citada  empresa.  Verifica-se  que  possivelmente  as  movimentações
financeiras atípicas incompatíveis na conta do investigado e da empresa estão ligadas aos crimes
de  corrupção  e  crimes  da  lei  de  licitações,  todos  praticados  no  âmbito  do  estado  do  Pará.
Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for  de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze,  Terceira Seção, DJe 05/06/2013).  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

282. Processo: 1.13.000.002242/2017-81 - Eletrônico Voto: 9223/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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 a
noticiante relata que funcionário do IBAMA do município Lábrea/AM teria realizado abertura de
conta  em  banco  privado  em  seu  nome  e  sem  seu  consentimento.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  a  particulares.  Inexistência  de
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elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
(CF,  art.  109,  I  e IV).  Carência  de elementos capazes de legitimar  a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

283. Processo: 1.14.007.000233/2017-58 Voto: 9041/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TEÓFILO OTONI-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Documentos encaminhados por Magistrado do Trabalho informando a suposta
prática  de  crime  pelo  executado,  tendo  em  vista  a  notícia  de  que  este  teria  simulado  lide
trabalhista com intuito de fraudar execução em outra ação trabalhista. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A informação contida nos autos permite vislumbrar que
a conduta praticada pelo executado poderia caracterizar-se como delito de fraude à execução (CP,
art.179). Possível prejuízo suportado pelo particular exequente na ação trabalhista. Precedente: "A
circunstância  de  o  crime  ter  sido  perpetrado  por  intermédio  do  ajuizamento  de  reclamações
trabalhistas também é insuficiente para atrair a competência federal, uma vez que a Justiça do
Trabalho foi apenas o meio utilizado para a prática do crime, sofrendo apenas efeitos reflexos dos
atos imputados aos acusados. Com efeito, ainda que tenha a União interesse na punição dos
agentes, tal interesse é apenas genérico e reflexo, inapto para atrair a competência federal nos
termos do art. 109, IV, da Constituição Federal." (CC 137.797/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 24/02/2015) Recurso em Habeas corpus desprovido. (RHC
66.673/PE, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

284. Processo: 1.17.000.002334/2017-11 - Eletrônico Voto: 9278/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. O representante narrou diversos fatos, dentre eles os seguintes:
que, após rescisão de sociedade, seu ex-sócio o teria injuriado, difamado e caluniado, para dele
retirar clientes; que o representante e ex sócio, ambos na qualidade de servidores públicos do
município  de  João  Neiva/ES,  foram alvo  de  procedimento  administrativo,  mas o  promotor  de
justiça teria denunciado e proposto ação de improbidade somente em face do representante.
Relatou também diversos atos supostamente abusivos por parte de delegado da polícia civil e
Promotor de Justiça, bem como que teria sido alvo de diversas outras cartas anônimas, retratando
distintos  atos  supostamente  criminosos,  em  geral  relacionados  ao  exercício  da  advocacia.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Verifica-se da notitia criminis apresentada
que em nenhum dos fatos narrados ocorreu ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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285. Processo: 1.19.000.002236/2017-18 - Eletrônico Voto: 9276/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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,
mediante uso de documentação falsa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). 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
respeito do tema. Edição da Orientação nº 31, a qual estabelece que: "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 afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23 de outubro de 2017). 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 de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

286. Processo: 1.20.000.001707/2017-41 - Eletrônico Voto: 9189/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada 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). Pelas informações colhidas a empresa investigada apresentava-se
como empresa de inovação tecnológica que supostamente operava com custo baixo e alta escala
de lucro, prometendo ganhos de até 300% em curto prazo. Segundo consta a empresa ofertava
aos investidores créditos adicionais a partir da ativação de novos usuários, o que aumentaria o
lucro daquele  que trouxesse outras  pessoas para  o  negócio.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

287. Processo: 1.25.000.003085/2017-18 - Eletrônico Voto: 9232/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando
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possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por médica de entidade sem fins
lucrativos ligada ao Hospital da Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Segundo relato, foi
realizado falso relatório psicológico dos filhos do representante em que constava que eles eram
agredidos pelo genitor e, com base no relatório, houve determinação judicial encaminhando os
menores para abrigo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Extrai-se
dos autos que a médica não era servidora pública federal à época dos fatos e o documento cuja
idoneidade  é  questionada  pelo  manifestante  foi  elaborado  tendo  em vista  procedimento  que
tramita  perante  a  Justiça  Estadual,  na Vara  da Infância  e  Juventude.  O noticiante  já  efetuou
representação em face da médica perante a autoridade policial do Paraná. Ausência de elementos
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I
e  IV).  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

288. Processo: 1.25.001.000704/2017-02 - Eletrônico Voto: 8973/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPO MOURAO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (art. 171 do CP). Indícios de fraude na
obtenção de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Ajuizada ação perante a justiça estadual
pleiteando obtenção do seguro, a autora manifestou-se nos autos informando que desconhecia a
assinatura  nas  procurações  outorgadas  aos  advogados  subscritores.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Possível  falso  praticado  com o  intuito  de levantar
valores  indevidos,  cujo  prejuízo  seria  suportado  pelas  sociedades  seguradoras  conveniadas
responsáveis pelo pagamento e pelos segurados. Carência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente 2ª
CCR: Processo n°1.22.023.000018/2017-87, Voto n° 3554/2017, Sessão n° 677 de 15/05/2017.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

289. Processo: 1.29.000.002302/2017-03 Voto: 9283/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Cópia de sentença enviada pela Justiça do Trabalho com vistas a apurar possível
crime de apropriação indébita (CP, art. 168), praticado por empresa privada. Relato de que as
contribuições sindicais descontadas do pagamento dos trabalhadores não foram repassados ao
sindicato da categoria profissional. Os pedidos foram julgados improcedentes pelo MM. Juiz do
Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de que, mesmo tendo
natureza jurídico-tributária de contribuição parafiscal, o desvio ou não pagamento da contribuição
sindical compulsória não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 222 do
STJ (Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical
prevista no art. 578 da CLT). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União
ou suas entidades. Precedentes:STF, Tribunal Pleno " ACO 1953 AgR, Min. Ricardo Lewandowski,
DJ 19/02/2014; STJ, Terceira Seção " CC 136.611/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 23/09/2015, DJe 29/09/2015; AgRg no CC 132.766/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado
em 13/08/2014, DJe 25/08/2014. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a investigação. Eventual lesão a particulares.

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

290. Processo: 1.29.000.003523/2017-91 Voto: 9284/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  11.343/06).
Denúncia anônima formulada pelo disque denúncia da Policia Federal, noticiando que indivíduo
estaria traficando drogas no município de Porto Alegre/RS. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 -
2ª CCR/MPF). Fatos restritos à localidade. Ausência da transnacionalidade da conduta. Carência
de elementos de informação aptos a justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

291. Processo: 1.29.003.000409/2017-89 - Eletrônico Voto: 8978/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do
crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Segundo  relato,  a  noticiante  teria  contratado  serviço  de
assessoria  prestada  por  brasileiros  residentes  no  exterior  em  processo  de  obtenção  de
nacionalidade  estrangeira  e,  posteriormente,  descobriu  que  se  tratava  de fraude.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Ainda que
revestido  de  transnacionalidade,  a  Justiça  Estadual  é  competente  para  a  análise  do  feito,
porquanto o Brasil não é signatário de tratado ou convenção internacional que tenha por escopo a
repressão ao referido crime. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União, suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

292. Processo: 1.34.009.000284/2017-77 Voto: 9152/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PRES. PRUDENTE-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato inicialmente instaurada para apurar o comércio de produtos importados de forma
irregular  em shopping.  Possível  crime de  descaminho  (CP,  art.  334).  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A perícia  não  foi  capaz de  atestar  a  procedência
estrangeira das mercadorias apreendidas, apenas a contrafação do material. Suposta prática de
crime contra a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96, art. 190). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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293. Processo: 1.35.000.001892/2017-41 - Eletrônico Voto: 9231/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
noticiante relata possível prática de crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208 e/ou Lei nº
7.716/89, art. 20), uma vez que, segundo narra, perfil de rede social realiza postagens satirizando
santa da religião católica.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32).  O fato  de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores 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. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

294. Processo: DPF/AM-00317/2011-INQ Voto: 9070/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Apresentação  de
documentação  falsa  com  objetivo  de  realizar  empréstimo  na  Caixa  Econômica  Federal,  em
Manaus/AM, em 22/12/2009. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.  62-IV). Diligências. A
partir do endereço fornecido pelo criminoso foi realizada diligência no local indicado constatando
que funcionava clínica médica. Em pesquisa junto a delegacia de defraudações, não se obteve
êxito em identificar a pessoa constante no documento de identidade fornecido. Decorridos mais de
oito anos da data do fato, as diligências empreendidas não foram capazes de identificar a autoria.
Inexistência de diligências aptas a possibilitar a identificação do autor do crime. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

295. Processo: DPF/DF-0840/2017-INQ Voto: 9143/2017 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, da Lei nº
11.343/06).  Apreensão  de  encomenda  destinada  à  Grécia  contendo  possível  substância
entorpecente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  As  diligências
empreendidas no intuito de identificar o responsável pela prática delitiva sob apuração restaram
infrutíferas. O investigado não foi localizado e, conforme certidão de movimentos migratórios, não
há  qualquer  registro  de  entrada  e  saída  do  país.  Esgotamento  das  diligências.  Carência  de
indícios mínimos de autoria. Inexistência de diligências capazes de alterar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

296. Processo: DPF/JZO/BA-0001/2017-INQ Voto: 8958/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-PE  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/PETROLINA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299), pelos representantes de empresa de licenciamento que estariam atuando de forma irregular
junto ao Detran/BA e emitindo certificados irregulares, tendo em vista a ausência de homologação
do Denatran. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências e oitiva dos
proprietários e Detran/BA, não se verificou nenhuma irregularidade nas emissões dos certificados
produzidos pelos representados. Carência de indícios mínimos aptos a indicar a prática de crime.
Inexistência  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

297. Processo: SR/DPF/PA-00780/2015-INQ Voto: 8938/2017 Origem:  GABPRM1-FPS  -
FABRIZIO PREDEBON DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  notícia  de  suposta  fraude  na  concessão  de
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. As diligências realizadas com o intuito de atestar a
suposta ocorrência  de ilícitos restaram infrutíferas.  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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

298. Processo: 1.04.004.000038/2015-32 Voto: 9145/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar diligência complementar à notícia de
fato 1.29.006.000301/2014-13. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de
que houve o acompanhamento devido até a conclusão das investigações. Encerrada a instrução
processual na ação penal. Exaurimento do objeto. Desnecessidade de manutenção do presente
procedimento. Homologação do arquivamento.

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

299. Processo: 1.12.000.000458/2017-49 Voto: 8957/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência, verificou-se que a testemunha teria supostamente faltado com a verdade ao afirmar
que  foi  admitida  antes  da  reclamante,  quando,  na  verdade,  os  documentos  juntados  pela
reclamada mostraram que a contratação ocorreu em período diverso. 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  em  confronto  com  as  provas  juntadas  aos  autos.
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Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Precedente 2ª CCR:
1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673, 06/03/2017, unânime; IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,
Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

300. Processo: 1.14.000.003142/2017-34 Voto: 8983/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, I e IV) cometido contra agência
dos Correios. Subtração de televisor e destruição de micro-ondas. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). As diligências realizadas com o objetivo de identificar as impressões digitais
deixadas no local  do fato restaram infrutíferas.  Inexistência de monitoramento e testemunhas.
Carência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível de
investigação a justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

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

301. Processo: 1.14.000.003439/2017-08 Voto: 8993/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III) em detrimento de
agência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  de  que  indivíduo
desconhecido tentou arrombar agência dos correios no bairro de Itapuã localizado na capital da
Bahia. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Informação de que não houve gravação
de imagens.  Inexistência  de  testemunhas.  Ato  ocorrido  fora  do  horário  de  funcionamento  da
agência. Impossibilidade de identificação dos possíveis autores. 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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

302. Processo: 1.15.000.001914/2017-66 Voto: 8939/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art.  10 da Lei nº
7.347/85,  por  parte  do atual  Secretário  de Saúde do Estado do Ceará,  que teria  deixado de
atender, injustificadamente, a requisições de informações feitas pelo Ministério Público Federal no
bojo de Inquérito Civil  Público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Envio
intempestivo  das  informações.  Aduziu  o  investigado,  em síntese,  que:  a)  não houve  dolo  de
descumprir as requisições ministeriais; b) o medicamento está disponível para a paciente; c) até o
momento,  não se  conseguiu  contato  com a paciente,  embora  o  referido  medicamento  esteja
reservado.  Carência  de indícios de dolo  na conduta do investigado.  Além disso,  pelo  que se
observa, não foram solicitados dados técnicos, mas apenas informações sobre a possibilidade de
custeio  e  fornecimento  do  medicamento,  tando  que  o  envio  intempestivo  da  informação  não
impediu a propositura da ação civil  pública.  Precedentes do STJ: EDcl  no AgRg no AgRg no
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AREsp 495.898/RJ, Rel.  Ministro Sebastião Reis Júnior,  Sexta Turma, julgado em 10/11/2015.
Precedente  2ªCCR:  1.29.000.002829/2017-20,  Sessão  n.692,  de  09/10/2017,  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

303. Processo: 1.15.002.000428/2017-19 Voto: 8991/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A),
pela ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde do município de Solonópole, no exercício de 2010,
devido o repasse a menor das contribuições previdenciárias, no valor de R$ 549,36. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A  Receita  Federal  informou  a  impossibilidade  de
individualizar o crédito com relação ao Fundo Municipal de Saúde, sendo necessário para tanto
instauração  de  procedimento  fiscal  para  auditoria  em  todo  o  município.  O  pagamento  das
contribuições previdenciárias são pagas via  Guia da Previdência Social  "  GPS pelo CNPJ da
prefeitura municipal,  não existindo campo para indicar qual  setor  ou secretaria corresponde o
valor.  Ademais,  consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é  aplicável  o  princípio  da
insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº
10.522/02 (R$ 10.000,00). Desse modo, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da
União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre os crimes de descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, devendo, no caso,
ser aplicado o princípio da insignificância. Quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária,
não  obstante  a  minha  convicção  em sentido  contrário,  aplico  o  entendimento  majoritário  dos
membros  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  para  também estender  a  aplicação  do
princípio da insignificância ao referido crime. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma,
DJe  11/3/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/2/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Homologação do arquivamento.

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

304. Processo: 1.20.006.000087/2017-73 Voto: 9274/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUÍNA-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício oriundo da Companhia Nacional de Abastecimento " CONAB informando
irregularidades cometidas por Associação Comunitária,  tendo em vista o não cumprimento de
cláusulas inseridas em instrumento de adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos " PAA.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Os fatos narrados dizem respeito meramente ao
não cumprimento de cláusulas contratuais referentes à distribuição/aquisição de alimentos, não
havendo, por ora,  a ocorrência de delito. Ausência de informação quanto à possível  lesão ao
erário.  Aplicação  de  multa  administrativa  referente  à  aplicação  indevida  do  recurso,  tendo  a
associação parcelado a dívida. Adoção de medidas suficientes no âmbito administrativo. Carência
de elementos mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Falta de justa causa
para 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

305. Processo: 1.22.000.000934/2017-85 Voto: 9017/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
noticiante  informa  que  realizou  pesquisa  e  verificou  a  existência  de  benefício  vinculado  ao
programa  Bolsa-Família  em  nome  de  seu  irmão  e  afirmou  que  o  mesmo  não  receberia  tal
benefício.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências verificou-se que, de fato,
o irmão do noticiante teria recebido o citado benefício nos períodos de junho de 2015 a maio de
2016, mas restou cancelado em maio de 2016. Valor total recebido foi de R$ 924,00. Ausência de
informações de que o benefício em análise teria sido concedido de forma irregular. 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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

306. Processo: 1.23.002.000003/2016-49 Voto: 9071/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por moradores de Vila localizada
em projeto de assentamento, na qual noticiam possível realização de queimadas e vendas de
lotes pertencentes à União,  na região do PAE. Suposta ocorrência dos crimes de invasão de
terras da União (art. 20 da Lei nº 4.947/66), e/ou esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II) e crime
ambiental  (Lei nº 9605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Segundo
consta  dos  autos  o  investigado  seria  proprietário  de fazenda que  está  sobreposta  à  área  do
assentamento e que, em 2015 residentes das comunidades vizinhas teriam invadido tais terras.
Oficiado, o INCRA informou sobre a existência de ação possessória movida pelo investigado em
face  dos  supostos  invasores  da  área,  dentre  eles  alguns  beneficiários  do  citado  projeto  de
assentamento, tendo a autarquia apresentado pedido de intervenção anômala. Verificou-se por
meio de documento juntado pelo INCRA, que o imóvel em questão seria formado pela união de
quatro terrenos, que dois desses terrenos possuem título provisório de propriedade emitido pelo
INCRA em nome de seus adquirentes originários, restando indícios da transmissão irregular do
bem. Informação de que a Secretaria  de Regularização Fundiária da Amazônia Legal já teria
tomado  as  medidas  administrativas  cabíveis,  uma  vez  que  elaborou  parecer  técnico
recomendando o cancelamento dos títulos de propriedades. Com relação aos outros dois terrenos
que formam o imóvel em análise, informa a autarquia fundiária que o investigado não possui título
de propriedade das mesmas, mas somente exerce a detenção, sob tolerância da administração
pública, uma vez que essas áreas foram adquiridas há mais de 20 anos e de boa-fé. O caso em
análise requer tão somente providências de caráter cível pelo ente federativo responsável, como a
promoção de ação de reintegração de posse ou, pela via administrativa, o cancelamento de título,
com a  consequente  retomada  de  imóvel  a  ser  movida  pelo  INCRA.  Ausência  de  elementos
mínimos necessários para justificar o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do
arquivamento. Quanto ao provável delito ambiental noticiado, necessária a remessa dos autos à
4ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise da matéria (Resolução CSMPF nº 163).

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/4A.CAM - 4A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
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Frischeisen.

307. Processo: 1.25.000.000983/2017-14 Voto: 8981/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) no bojo de ação trabalhista.
O juízo da 9ª Vara do trabalho de Curitiba constatou indícios de adulteração na data de saída da
carteira de trabalho juntada pela reclamante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
O laudo  pericial  concluiu  que  não  foi  possível  precisar  qual  foi  exatamente  a  adulteração.  A
decisão proferida em primeira instância foi reformada em sede recursal pela ausência de provas
de que teria sido a reclamante a autora da adulteração. Aduziram os julgadores, ainda, que o juízo
utilizou outros meios de provas para identificar a data de saída, inexistindo indícios de má-fé da
reclamante.  Carência  de  prejuízos  relevantes  e  de  materialidade  delitiva.  Inexistência  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 Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

308. Processo: 1.25.001.000158/2015-30 Voto: 8955/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento administrativo instaurado para acompanhamento de novo pedido de cooperação
internacional de auxílio direto a autoridade central da Espanha, para localização e oitiva de vítima
de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Novas informações. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O depoimento da vítima foi anexado aos autos do
Inquérito Policial nº 5002058-72.2011.404.7010, que investiga o suposto delito. Inexistência de
providências  a  serem  tomadas  neste  procedimento.  Carência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.25.008.000620/2017-09 - Eletrônico Voto: 9275/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido do beneficio assistencial a pessoa com deficiência pelo período de 06/2012 à 10/2012,
tendo em vista o exercício de atividade laborativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O investigado alegou que como estava no período de experiência acreditava não ser ilícito o
recebimento do benefício. Verifica-se que o investigado é pessoa humilde e de baixa instrução.
Não verificação, no caso concreto, da existência de dolo na conduta do investigado, uma vez que
não  há  qualquer  elemento  que  caracterize  má-fé  por  parte  do  beneficiário,  que  afirmou
desconhecer a proibição e registrou o trabalho formalmente nos sistemas da previdência social.
Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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310. Processo: 1.25.008.000623/2017-34 - Eletrônico Voto: 8959/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Relato de que
beneficiário  de  auxílio-doença  pelo  período  de  05/2005  à  06/2016,  teria  exercido  atividade
laborativa nos meses de abril e maio de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Segundo  consta  nos  autos,  o  INSS  constatou  o  recebimento  indevido  a  partir  de  denúncia
anônima,  que  informou  que  o  investigado  confeccionava  bijuterias  em  sua  residência.  Em
diligência realizada pelo INSS, a mãe do investigado informou que ele realizava trabalho informal
na sua residência  devido a  sua enfermidade.  Restou apurado o recolhimento de contribuição
previdenciária apenas em relação a 01 competência. Após cobrança pela autarquia, o investigado
realizou a quitação. Ausência de prejuízo causado ao INSS. Não verificação, no caso concreto, da
existência 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

311. Processo: 1.25.008.000645/2017-02 - Eletrônico Voto: 9019/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  O  INSS
constatou irregularidades na concessão de benefícios por incapacidade na agência do INSS em
Jaguariaiva/PR  na  "Operação  Consórcio",  em  que  intermediários/advogados  de  beneficiários
contatavam  Peritos  Médicos  Previdenciários  para  obtenção  de  perícia  médica  favorável.  Em
reavaliação do benefício dos autos, a autarquia concluiu que houve recebimento indevido pelo
período de 06/05/2010 a 10/08/2010 (3 parcelas) devido à falta de incapacidade laborativa do
investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O período julgado irregular pela
autarquia decorre do fato de a realização de perícia para averiguar a manutenção do benefício ter
sido realizada por perito médico envolvido no esquema de venda de parecer favorável de perícia
médica.  O  investigado  foi  beneficiário  do  auxílio-doença  pelo  período  de  dezembro/2008  a
outubro/2010 e, após um ano, o benefício foi reativado por determinação judicial.  Carência de
indícios de que investigado tenha recebido benefício de maneira irregular, uma vez que, segundo
apurado, desconhecia o esquema criminoso e, posteriormente, obteve a reativação do benefício
por determinação judicial. Não verificação, no caso concreto, da existência 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

312. Processo: 1.26.001.000246/2014-13 Voto: 9148/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime de  recusa,  retardamento  ou  omissão  de
dados  técnicos  indispensáveis  à  propositura  de  ação  civil  pública  (art.  10  da  Lei  7.347/85),
praticado, em tese, por prefeito do município de Uauá/BA, nos autos de inquérito civil instaurado
pelo MPT. Intimado, o prefeito deixou de apresentar documentação referente a empregados de
empresa contratada para prestação de limpeza pública municipal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). A prefeitura informou nos autos do inquérito civil que a documentação
específica  referente  à  lista  completa  de  empregados,  com  o  tipo  de  vinculo  e  entrega  dos
Equipamentos  de  Proteção  Individual  "  EPIs,  deveria  ser  solicitada  diretamente  à  empresa
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contratada. Impossibilidade de imputar o crime de desobediência ao prefeito, haja vista não ser
ele o competente para cumprir a ordem. Ademais, consta dos autos que, após oficiada pelo MPF,
a empresa apresentou a documentação solicitada. Atipicidade da conduta. Inexistência de justa
causa para dar prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.29.000.003616/2017-15 - Eletrônico Voto: 8980/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
representante narra que teria sido vítima de sequestro aos 5 anos de idade, e que alguém, a
mandado de "Príncipes Árabes", teria assassinado seus pais, bem como também relatou acerca
de crimes como genocídio,  roubo,  homicídio  e  canibalismo.  Revisão  de  arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Relato confuso e desconexo. Não é possível identificar com precisão os fatos,
tampouco estabelecer uma linha de compreensão mínima apta a encetar eventual persecução
penal.  Manifestação  sem  a  indicação  de  nenhum  meio  de  provas  indiciárias.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

314. Processo: 1.29.003.000207/2017-37 Voto: 8994/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência, verificou-se que a testemunha teria dito que o atestado médico que o reclamante
apresentou para a empresa estaria em nome de sua filha. Entretanto, após juntada do atestado
médico nos autos,  verificou-se que o documento estava no nome do reclamante.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera incongruência que pode ter sido ocasionada por
equívoco. O depoimento foi afastado de imediato, sendo incapaz de interferir minimamente na
decisão.  Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Precedente 2ª
CCR:  1.29.000.003170/2016-48,  Sessão  nº  673,  06/03/2017,  unânime;  IPL  0006438-
43.2016.4.01.3807, Sessão nº 675, 03/04/2017, unânime. Falta de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

315. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº
9.472/97,  tendo em vista  a  apreensão de Rádio  Transceptor  pela  Polícia  Rodoviária  Federal,
utilizado sem autorização da ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No
caso, verifica-se que o investigado após notificação da autarquia, obteve a outorga do serviço de
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Rádio do Cidadão. Regularização da situação junto a ANATEL. Faixa destinada ao serviço de
Rádio do Cidadão compartilhada entre aqueles que possuem outorga do serviço. Atividade de
alcance local, destinada à exploração individual e sem utilização comercial. Bem jurídico tutelado
pela norma " a segurança dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão,
ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. Atipicidade da conduta. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

316. Processo: 1.30.001.003512/2017-80 Voto: 8960/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsificação de selo ou sinal público (CP, art. 296, § 1º, III).
Relato de que servidores civis seguravam faixa em manifestação de apoio ao movimento contra a
reforma da previdência com suposto uso indevido do nome e sigla de Colégio Militar do Rio de
Janeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que os servidores eram
professores ativos e aposentados do Colégio Militar exercendo o direito de manifestação. Caso
em que não se verifica o uso indevido do nome ou sigla da instituição. Liberdade de expressão.
Atipicidade da conduta.  Falta  de justa  causa  para o  prosseguimento  da persecução criminal.
Procedimento arquivado no âmbito da Justiça Militar por não constituir crime militar. Homologação
do arquivamento.

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

317. Processo: 1.34.001.000945/2017-34 Voto: 9150/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formalizada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, noticiando possível crime contra a ordem tributária pelos responsáveis por empresas
privadas  que  teriam  participado  do  Simples  Nacional  de  forma  irregular.  Possível  crime  de
sonegação fiscal (Lei art. 1º, da Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Oficiada, a Receita Federal informou inexistir qualquer ação fiscal em nome dos contribuintes
investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Carência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

318. Processo: 1.34.001.007171/2016-91 Voto: 9056/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional (Lei 7.492/86, art. 21). Em agosto de 2016 o investigado foi preso em flagrante por uso
de documento falso, na ocasião afirmou que teria comprado dólares a mando de terceira pessoa
utilizando-se de documentação falsa, e que tal ato teria ocorrido em shopping local. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). MPF encaminhou ofício para todas as agências de câmbio
que,  em  tese,  funcionariam  no  citado  shopping,  com  intuito  de  que  informassem  eventuais
operações de câmbio envolvendo o investigado e as pessoas físicas cujos nomes eram utilizados
pelo investigado. Em resposta, foi informado a inexistência de operação de câmbio em nome das
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pessoas relacionadas. Verifica-se que as informações apresentadas pelo investigado são vagas,
não sendo possível sequer identificar quem seria o suposto mandante da compra dos dólares e
nem  quando  teria  ocorrido  o  fato.  Inexistência,  por  ora,  de  elementos  que  comprovem  a
materialidade  delitiva.  Carência  de  elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

319. Processo: 1.34.041.000061/2017-11 Voto: 9146/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANDRADINA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ofício  encaminhado  pelo  juizado  especial  federal  cível  de  Andradina/SP,
noticiando que autor de processo teria afirmado em reclamação à ouvidoria do TRF da 3ª Região
que os magistrados e servidores daquele juízo federal cometeram crime de prevaricação, bem
como  teria  apresentado  declaração  de  hipossuficiência  econômica  inverídica  para  fins  de
gratuidade  judiciária.  Possível  delito  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  138)  e  falsidade
ideológica (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise dos
autos, é possível constatar que o autor, embora acuse servidores e magistrados de prevaricação,
não faz qualquer referência às elementares do tipo, como a satisfação de interesse ou sentimento
pessoal por parte dos acusados.  Na verdade, observa-se que o autor  está insatisfeito com a
suposta  morosidade  processual.  Ausentes  os  elementos  do  tipo,  mostra-se  incabível  o
prosseguimento da persecução penal, visto que afirmações genéricas não são suficientes para
caracterizar o crime. Quanto a apresentação de declaração de hipossuficiência falsa, o art. 4º da
Lei  nº  1.060/50,  que  estabelece  normas  para  a  concessão  de  assistência  judiciária  aos
necessitados,  dispõe que a sanção aplicável  àquele  que apresenta falsamente declaração de
hipossuficiência é meramente econômica, sem previsão de sanção penal. Fatos que devem ser
resolvidos no âmbito processual.  Os Egrégios Supremo Tribunal Federal  (HC 85976, Relatora
Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005) e Superior Tribunal de Justiça
(RHC  49.437/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  julgado  em  24/02/2015,  DJe
04/03/2015) já decidiram que a apresentação de declaração de hipossuficiência falsa, para fins de
obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, não configura crime, já que a presunção relativa
da declaração de estado de pobreza comporta prova contrária. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

320. Processo: 1.35.000.001728/2017-34 Voto: 9147/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°), tendo em
vista  o  recebimento  indevido  do  benefício  de  seguro  defeso.  Relatório  de  visita  técnica
encaminhado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária constatou que a investigada não realiza
pesca das espécies abarcadas pelo seguro defeso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Não se pode extrair do relatório encaminhado pelo MAPA qualquer indicativo do emprego
de meio fraudulento  por  parte  da beneficiária.  Restou constatado que a beneficiária,  de fato,
exercia a atividade da pesca artesanal, contudo, de espécie não abarcada pelo segundo defeso
daquela localidade, fato que, por si só, não a desqualifica da condição de pescadora artesanal.
Ausência  de  indícios  de  que  a  investigada  tenha  utilizado  de  algum  meio  fraudulento  para
comprovar  a  sua  condição  de  pescadora  artesanal.  Possível  irregularidade  administrativa  na

127/129



ATA DA 697ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00497813/2017

concessão do benefício ao pescador artesanal que não preenche os requisitos legais específicos.
Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: 1.35.000.001741/2017-93 Voto: 9282/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°), tendo em
vista  o  recebimento  indevido  do  benefício  de  seguro  defeso.  Relatório  de  visita  técnica
encaminhado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária constatou que a investigada não realiza
pesca das espécies abarcadas pelo seguro defeso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Não se pode extrair do relatório encaminhado pelo MAPA qualquer indicativo do emprego
de meio fraudulento  por  parte  da beneficiária.  Restou constatado que a beneficiária,  de fato,
exercia a atividade da pesca artesanal, contudo, de espécie não abarcada pelo segundo defeso
daquela localidade, fato que, por si só, não a desqualifica da condição de pescadora artesanal.
Ausência de indícios de que a investigada tenha utilizado algum meio fraudulento para comprovar
a sua condição de pescadora artesanal. Possível irregularidade administrativa. Carência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

322. Processo: 1.35.000.001784/2017-79 Voto: 8990/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°), tendo em
vista  o  recebimento  indevido  do  benefício  de  seguro  defeso.  Relatório  de  visita  técnica
encaminhado pelo  Ministério  da Agricultura  e  Pecuária  constatou que a investigada realizava
atividade pesqueira unicamente para consumo próprio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Não se pode extrair  do relatório  encaminhado pelo  MAPA qualquer indicativo  do
emprego de meio fraudulento por parte da beneficiária. Restou constatado que a beneficiária, de
fato, exercia a atividade da pesca artesanal de modo exclusivo e para o consumo próprio, fato
que, por si só, não a desqualifica da condição de pescadora artesanal. Não foi apontada a sua
dedicação a outro tipo de atividade que lhe proporcionasse alguma renda diversa da oriunda da
atividade  pesqueira.  Possível  irregularidade  administrativa  na  concessão  do  benefício  ao
pescador artesanal que não preenche os requisitos legais específicos. Inexistência de elementos
de provas suficientes que indiquem que a investigada agiu ardilosamente para obter o benefício.
Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

323. Processo: 1.29.000.003146/2017-90 - Eletrônico Voto: 8937/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 1) Representação escrita, na qual o representante noticia a prática, em tese, dos
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crimes de estelionato (art. 171 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e crime contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90), pelos responsáveis pela amostra "Queermuseu " Cartografias
da Diferença na Arte Brasileira". Aduz que a exposição contou com recursos federais obtidos por
meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e que a exposição foi diversa do que constava no
projeto, indicativo de fraude, incentivando a prática de pedofilia e mostras de bestialismo. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em análise ao resumo do projeto protocolado no
Ministério da Cultura,  nota-se que os solicitantes não apenas descreveram minudentemente o
projeto e objetivos da exposição, como também apresentaram fotografias das obras,  inclusive
daquelas apontadas pelo representante como propulsoras de revoltas. O projeto foi aprovado pelo
Ministério da Cultura, no valor de R$ 850.560,00, valor captado de forma específica e clara por
diversas empresas. Não constam dos autos elementos mínimos que apontem para a prática de
falso ou fraude (arts. 171 e 298 do Código Penal) na apresentação do projeto junto ao Ministério
da Cultura para captação de verbas através da Lei nº 8.313/91. Também não há divergência entre
o projeto apresentado ao Ministério da Cultura e a exposição efetivamente oferecida ao público.
As deduções de imposto de renda decorrentes de apoio ou patrocínio de eventos culturais estão
legalmente condicionadas à prévia aprovação do projeto pelo Ministério da Cultura (art. 18, § 1º e
6º da Lei nº 8.313/91, Decreto nº 5.761/06 e Instrução Normativa nº 01/2017), sendo certo que
problemas de adequação do projeto  cultural,  rearranjos financeiros,  encerramento precoce de
exposição não reclamam, automaticamente,  a incidência dos tipos penais da Lei  nº  8.137/90.
Nada nos autos sugere a existência de ação ou omissão dolosa tendente a suprimir ou reduzir
tributos federais. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento. 2) Possível ataque ao sentimento religioso (CP, art. 208) e apologia à pedofilia e
ao bestialismo (CP, art. 287). Revisão de declínio de atribuições (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
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 a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

    A sessão foi  encerrada  às  quatorze horas e  trinta e  oito 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
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