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

ATA DA SEPTICENTÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
DEZEMBRO DE 2017

 Aos  dezoito  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  dois  mil  e  dezessete,  em  sessão  virtual  eletrônica
extraordinária, realizada em razão da urgência do pleito,  convocada e presidida pela Coordenadora, Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, da qual participaram 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 e o Dr. Franklin Rodrigues da Costa. Na ocasião, a 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão do MPF julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/PR/CUR-5013796-
77.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9675/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. A Procuradora da República manifestou-se judicialmente pelo declínio
de atribuições. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. 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). 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

002. Processo: DPF-CRA/MS-0060/2016-INQ Voto: 9696/2017 Origem:  SJUR/PRM-MS  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A). Representação Fiscal para
Fins Penais comunicando ter sido a investigada flagrada transportando irregularmente 140,5 litros
de gasolina de origem possivelmente boliviana. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Não foi possível realizar perícia no combustível a fim de atestar sua origem estrangeira,
uma vez que já fora destruído.  Ouvida,  a investigada afirmou ter adquirido a gasolina de um
terceiro no Brasil, para abastecer uma embarcação de sua filha, não tendo, no entanto, importado
o combustível. Em consulta ao COMPROT, verifica-se que não constam outras autuações em seu
nome. Verossimilhança das alegações da investigada. Não verificação da prática do crime de
contrabando.  Homologação do arquivamento.  2)  Fatos  que  podem,  eventualmente,  configurar
crime  contra  a  ordem  econômica  (Lei  n°  8.176/91,  art.  1º,  I).  Revisão  (Enunciado  nº  33).
Enunciado n° 38 da 2ª CCR: A persecução penal da conduta ilícita de adquirir, distribuir e revender
combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas no art. 1º, da Lei nº 8.176/91, não é da
atribuição do Ministério Público Federal, exceto quando houver interesse direto e específico da
União,  nos termos do art.  109, IV da Constituição Federal.  Precedentes do STF. Ausência de
elementos capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para a  persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

003. Processo: 1.14.000.003822/2017-58 - Eletrônico Voto: 9672/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa ofertada na Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta
de suposta ocorrência de crime contra a economia popular ou de estelionato, alusiva à aquisição
de moeda virtual "Bitcoin" (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX; CP, art. 171). Noticiante que tentou entrar
em contato  com a  investigada  para  liberação  dos  valores  investidos,  mas  não  obteve  êxito.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Fraude  assemelhada  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 enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos quais se
entendeu pela atribuição do MPF (Procedimento nº 1.17.000.002035/ 2013-53, Voto nº 2036/2014,
Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,
Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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004. Processo: 1.26.000.003370/2017-93 - Eletrônico Voto: 9673/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como "pirâmide financeira",
que 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.

005. Processo: 1.27.003.000398/2017-10 - Eletrônico Voto: 9671/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  por  Prefeitura  Municipal  comunicando  o  uso  de
documento falso (certidão negativa de tributos da Receita Federal), em licitação promovida pela
administração pública municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Súmula n°
546 do STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor. Inexistência de 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

006. Processo: 1.23.000.002756/2017-90 Voto: 9674/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  da  contravenção  prevista  no  art.  47  da  Lei  nº  3.688/41.
Representação  da  Ordem dos Advogados do Brasil  comunicando suposto  exercício  ilegal  da
profissão de advogado pelo  investigado.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).
Incidência do Enunciado nº 37 da 2ª CCR: "Não é atribuição do Ministério Público Federal  a
persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas". Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para
persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

007. Processo: JF-AMR-0002340-27.2017.4.03.6134-
PIMP

Voto: 9668/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  34ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
AMERICANA/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Em fiscalização realizada pela Superintendência Federal de Agricultura no Estado
de São Paulo em determinada empresa, constatou-se a comercialização de produtos de origem
animal com rótulos supostamente falsificados, sendo lavrado correspondente auto de infração.
Indícios de prática de crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, II), uma vez
que a falsificação de selo do SIF buscava atribuir autenticidade aos produtos a serem vendidos,
em  proveito  próprio  e  em  detrimento  dos  consumidores.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de lesão direta 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.

008. Processo: JF/PR/CUR-5007402-
45.2017.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 9676/2017 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. 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  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.
Insistência no declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.
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009. Processo: JF/PR/CUR-5019046-
33.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 9691/2017 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. 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  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.
Insistência no declínio de atribuições.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

010. Processo: SR/DPF/PA-00883/2011-INQ Voto: 9654/2017 Origem:  GABPR7-NFS  -  NAYANA
FADUL DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de estelionato qualificado,
em razão de suposto recebimento fraudulento de seguro defeso por parte de filiados de colônia de
pescadores de Bujaru/PA. CP, art. 171, § 3º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33
da 2ª CCR). Muito embora tenha havido o cadastro fraudulento de pessoas não exercentes da
pesca  como  filiados  da  colônia,  com  o  fim  de  recebimento  indevido  do  benefício,  conforme
informações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Pará, não houve registro
de pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal a pessoas do referido município, já
que inexiste portaria  de defeso do IBAMA relativo à proibição de pesca artesanal na referida
localidade.  Pedidos  de  concessão  do  benefício  em  nome  das  pessoas  investigadas  não
localizados no  sistema  do  MTE.  Eventual  prática  do  crime  de  estelionato  pelos  investigados
quanto à cobrança do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por pessoa para filiação à colônia com
vistas  ao  recebimento  do  seguro  defeso,  ainda  que  cientes  da  impossibilidade  do  referido
pagamento. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  persecução.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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011. Processo: 1.19.000.002237/2017-54 - Eletrônico Voto: 9658/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da
Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento de
veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32). 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 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
Federal  previstas no art.  109 da CF. 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). O Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho  juntou  voto  com  fundamento  diverso.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

012. Processo: 1.20.000.001944/2017-11 Voto: 9695/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício da Superintendência da Polícia Federal  em Mato
Grosso, comunicando o arquivamento de determinada representação, sob argumento de que não
há provas ou qualquer indício de provas do alegado. Os fatos relatados na representação cingem-
se  a  falsificação  de  escritura  na  venda  de  bens  de  terceiros,  invasão  de  circunscrição  e
falsificação  de  assinatura,  pistolagem,  prevaricação,  ameaça  de  morte,  tráfico  de  influência,
fraude processual, invasão de domicílio, crimes contra a Corregedoria do Tribunal de Justiça de
São Paulo e, também, a crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas e lavagem
de dinheiro.  Revisão de declínio de atribuição (Enunciado n° 32 "  2ª  CCR).  Ainda que tenha
havido o empréstimo mencionado na representação, tal prática não se tipifica como crime contra o
sistema financeiro pelas seguintes razões: a) para que fique caracterizado crime contra o sistema
financeiro, nos moldes da Lei nº 7.492/86, faz-se necessário que o dinheiro emprestado seja de
propriedade  de  terceiros  (captação  de  recursos,  oferecimento  de  crédito,  habitualidade).  No
presente caso, o empréstimo teria sido com recursos próprios (o denunciante diz que a empresa
representada tem um patrimônio de quase um trilhão de reais), não havendo indícios que foram
usados recursos de terceiros; b) se o dinheiro emprestado era próprio, pode configurar o crime de
agiotagem,  previsto  no  art.  4º  da  Lei  n.º  1.521/51  (Lei  de  Economia  Popular),  delito  de
competência da Justiça Estadual.  No que tange aos supostos crimes de evasão de divisas e
lavagem de dinheiro, não há nos autos indícios de que foram praticados. Em relação aos demais
delitos  elencados  (falsificação  de  escritura  na  venda  de  bens  de  terceiros,  invasão  de
circunscrição e falsificação de assinatura, pistolagem, prevaricação, ameaça de morte, tráfico de
influência, fraude processual, invasão de domicílio, crimes contra a Corregedoria do Tribunal de
Justiça  de  São Paulo),  em nenhum deles  se  vislumbra  a  existência  de  lesão  direta  a  bens,
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serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

013. Processo: 1.23.000.000999/2017-93 Voto: 9659/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Secretaria de Educação do Estado do Pará,
relatando  a  desaprovação  de  prestação  de  contas  de  conselho  escolar,  com  ênfase  na
apresentação de documento falsificado. CP, arts. 299 e 304. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32).  Documento  supostamente  falsificado  utilizado  perante  órgão  estadual.
Pertinência da Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público, não importando a qualificação do órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.29.000.003550/2017-63 - Eletrônico Voto: 9679/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do recebimento de cópia de ofício, por meio do qual o Conselho
Regional de Psicologia da 9ª Região noticiou ao MPF a suspeita sobre a venda de diplomas de
curso  de  especialização  por  parte  de  determinada  faculdade,  bem  como  demais  delitos
diretamente vinculados ao Departamento de Trânsito do Estado de Goiás " DETRAN/GO. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Constatação de que o objeto de investigação do
presente feito mostra-se idêntico àqueles já reportados ao MPF no âmbito das Notícias de Fato
nºs  1.29.000.001723/2016-28,  1.29.000.003902/2015-19,  1.29.000.000926/2016-05  e
1.29.000.000923/2016-63,  procedimentos  todos  originalmente  autuados  perante  a  PR/RS  e,
posteriormente, encaminhados ao Ministério Público Estadual da Comarca de Porto Alegre/RS.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

015. Processo: 1.29.009.001111/2017-36 Voto: 9694/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ocorrência registrada pela Polícia Civil de Dom Pedrito/RS,
versando sobre a suposta prática do crime de introdução em circulação de moeda falsa. CP, art.
289, § 1º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que a
noticiante,  proprietária  de  um  estabelecimento  comercial,  teria  atendido  uma  pessoa
desconhecida, que comprou dois latões de cerveja e efetuou o pagamento com uma cédula de R$
100,00 (cem reais) aparentemente falsa. Conforme informação da autoridade policial, cuida-se de
"falsificação grosseira, com baixa qualidade de impressão, desbotada, com tom de cores distintos,
sem a presença de nenhum item de segurança e numeração AA000000000". Crime de estelionato
configurado. Incidência da Súmula nº 73 do STJ. Competência da Justiça Estadual. Inexistência
de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.30.001.004950/2017-65 Voto: 9698/2017 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 documentação encaminhada por banco privado, noticiando
irregularidades relacionadas a seis operações de concessão de empréstimos vencidos em uma de
suas agências entre os anos de 2009 e 2012. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
" 2ª CCR). No presente caso, há que se diferenciar empréstimo de financiamento. "O tipo limita-se
à obtenção de financiamento mediante fraude, distinguindo-se o financiamento do empréstimo
porque  está  vinculado  ao  custeio  de  operação  certa,  tem  finalidade  certa  enquanto  que  o
empréstimo tem destinação livre ("). Assim, a obtenção de empréstimo mediante meio fraudulento
configurará,  em  nossa  posição,  estelionato,  sendo  a  ação  penal  de  competência  da  Justiça
Estadual se a vítima não estiver entre as pessoas arroladas no inciso IV do art. 109 da CF." (José
Baltazar  Júnior,  em Crimes Federais,  Livraria  do Advogado,  pág.  308).  A partir  de elementos
contidos nos autos, não há qualquer evidência a respeito da prática de crime federal, senão, de
outra  forma,  de  provável  esquema de fraude condizente com possíveis  estelionatos contra  o
patrimônio de particulares (CP, art. 171). Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio  do  suposto  crime  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  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.

017. Processo: 1.30.001.005142/2017-15 Voto: 9692/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima relatando suposta prática de tráfico
de drogas na região do Méier/Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro/RJ. Possíveis suspeitos
identificados  pelos  nomes  e  menção,  ainda,  à  cumplicidade  do  comando  da  PM  com  os
criminosos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios
de  transnacionalidade.  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 do suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

018. Processo: 1.26.000.003309/2017-46 - Eletrônico Voto: 9693/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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 possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº
7.716/89, em virtude da publicação de conteúdo discriminatório em relação aos praticantes do
culto religiosa de igrega evangélica. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de
Atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). O fato de o crime ter sido cometido por meio da rede
mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Aplicação do
Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/5/2015). 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 MPF
para  persecução.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.29.000.001205/2017-95,  678ª
Sessão de Revisão, de 29/05/2017; Procedimento nº 1.23.000.002773/2015-65, 675ª Sessão de
Revisão, de 03/04/2017. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

019. Processo: JF/PR/CUR-5001532-
93.2015.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 9685/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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  de
atribuições e requereu o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual para apuração do crime
de estelionato (CP, art. 171). Discordância do Juízo da 14ª 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). 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 arquivamento e no
declínio de atribuições.
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Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento e no declínio 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.

020. Processo: JFRJ/SJM-0500365-
73.2015.4.02.5110-INQ

Voto: 9670/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito  policial.  Administradores  de  sociedade  empresária  teriam  falsificado  Declaração
Retificadora de Imposto de Renda da empresa, indicando faturamentos fictícios, com o intento de
obter empréstimos junto a instituição bancária. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  "  2ª  CCR).  Quebra  de  sigilo  fiscal  e  informações  da  Receita  Federal  dando  conta  da
inexistência de procedimento fiscal contra os investigados. Fatos narrados que não evidenciam
qualquer prejuízo da União capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal,  especialmente porque a tentativa de estelionato teria sido praticada contra
instituição bancária. 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.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

021. Processo: DPF-TAB/AM-00096/2014-INQ Voto: 9689/2017 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito  policial.  Crime  de  posse  irregular  de  arma  de  fogo  (Lei  n°  10.826/03).  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  33).  Segundo precedentes  do STJ,  o  Estatuto  do Desarmamento  não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua
sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT). 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.

022. Processo: PRM/REG-INQ-3429.2016.000028-0 Voto: 9690/2017 Origem: SJUR/PRM-REG - SETOR
JURIDICO DA PRM/REGISTRO

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  prática  de  estelionato  (CP,  art.  171,§3º).  Correntista  da  CEF  que
informou a ocorrência  de dois  saques,  bem como a realização de empréstimo em sua conta
poupança sem a sua anuência. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Diligências. Informação
proveniente da instituição financeira no sentido de que tanto o empréstimo quanto os saques
contestados foram realizados pelo segundo titular da conta. Inexistência de prejuízo à empresa
pública  federal.  Prejuízo  suportado  exclusivamente  por  particular.  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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023. Processo: SR/DPF/PA-00881/2012-INQ Voto: 9677/2017 Origem: GABPR2-UC -  UBIRATAN
CAZETTA

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposta  prática  do  crime  estelionato  (CP,  art.  171).  Corretora  teria  emitido
apólice de seguro-garantia falso para sociedade empresária, que posteriormente o apresentou à
FUNASA/PA na ocasião da assinatura de um contrato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). Das informações constantes dos autos, verifica-se que o golpe aplicado pela corretora
de seguros se deu em prejuízo de particular,  que pagou o preço relativo ao prêmio mas não
obteve uma apólice verdadeira de seguro-garantia. Utilização posterior do documento perante à
FUNASA sem o conhecimento da falsidade. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

024. Processo: 1.14.000.003636/2017-19 Voto: 9686/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possível ocorrência dos crime de extorsão (CP, art. 158), tendo em vista
que determinado indivíduo estaria  solicitando o pagamento de R$ 200,00 através do sistema
bitcoin para a não divulgação de dados pessoais do noticiante. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Prejuízo limitado à particular. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

025. Processo: 1.16.000.002186/2017-72 Voto: 9682/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação na Sala de atendimento ao cidadão para
apurar suposto crime de lavagem de dinheiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
" 2ª CCR).  Ausência de indicativos de crime antecedente de competência da Justiça Federal.
Carência  de  elementos  de  prova  capazes  de  legitimar,  por  ora,  a  atribuição  do  MPF  para
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.

026. Processo: 1.18.000.002449/2017-79 Voto: 9678/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
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Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos de  Araújo,  Sessão 611,
10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

027. Processo: 1.24.000.002108/2017-04 - Eletrônico Voto: 9687/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  solicitando  a  intervenção  do  Parquet  Federal  na  prisão  de
envolvido em homicídio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Existência de Ação Penal junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri de João Pessoa/PB. Ausência de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou
de suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.25.005.000808/2017-79 - Eletrônico Voto: 9680/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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 eventual crime de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal). 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

029. Processo: 1.30.001.002074/2017-32 Voto: 9688/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  (RIF)  acerca  de
movimentações financeiras suspeitas realizadas por particulares (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Envolvidos  que  já  estão  sendo
investigados e, inclusive, processados perante a justiça estadual. Ausência de indicativos de crime
antecedente de competência da Justiça Federal. Carência de elementos de prova capazes de
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legitimar,  por  ora,  a  atribuição  do MPF para  persecução penal.  Homologação do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

030. Processo: 1.30.001.003096/2017-10 Voto: 9683/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
informando sobre a existência de um vídeo, que circula no aplicativo Whatsapp, com cenas de
maus tratos a um bebê não identificado, perpetrados por duas mulheres. 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

031. Processo: 1.30.017.000158/2017-62 Voto: 9681/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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  para  apurar  suposto  crime  de  exercício  ilegal  da  profissão  de  contador  (art.  47  do
Decreto  Lei  nº  3.688/41  e art.  20 do Decreto  Lei  nº  9.295/46).  Notícia  de que  o investigado
explorou atividades contábeis na condição de proprietário de escritório de contabilidade. 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

032. Processo: 1.34.001.009072/2017-25 Voto: 9684/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a honra praticados por funcionários de uma empresa de
ônibus contra transeuntes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Funcionários de
pessoa jurídica de direito privado. 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 atribuição ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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033. Processo: 1.34.001.011011/2017-28 Voto: 9669/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos de  Araújo,  Sessão 611,
10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

034. Processo: 1.34.001.011051/2017-70 Voto: 9697/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime tipificado no art. 243 da Lei n° 8.069/90 atribuído a apresentador de
progrograma televisivo, que teria servido bebida alcólica a menor de idade. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Para  se  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  é
necessária  a  existência  de  tratado  ou  convenção  internacional,  bem  como  indícios  de
transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, inc. V). Precedente do Superior Tribunal de Justiça
(RHC 31.491/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). Não obstante o Brasil
seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança (Decreto n° 99.710/90, art.
1º), não há indícios, no presente caso, de internacionalidade da conduta. Ausência de atribuição
do  Ministério  Público  Federal.  Precedente  deste  Colegiado  em  caso  análogo  (Processo  n°
1.24.000.000117/2013-29, Sessão n° 576, de 08/04/2013, votação 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

035. Processo: JF/PR/CUR-5014829-
98.2014.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 9709/2017 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
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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.

036. Processo: JF/PR/CUR-5022429-
19.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 9707/2017 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  14ª  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.

037. Processo: JF/PR/CUR-5063667-
13.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 9708/2017 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
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il.  Procurador da República oficiante promoveu o declínio, requerendo que o MM. Juiz Federal
encaminhasse  os  autos  à  Justiça  Estadual.  Discordância  do  Juízo  da  14ª  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.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

038. Processo: 1.14.006.000017/2017-12 Voto: 9700/2017 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
Antas/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.

039. Processo: 1.19.000.002298/2017-11 - Eletrônico Voto: 9703/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  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.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Recente entendimento firmado
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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. 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.

040. Processo: 1.22.000.003450/2017-98 Voto: 9699/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita de contribuições sindicais (CP,
art.  168) por parte de representantes de empresa privada. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Entendimento de que, mesmo tendo natureza jurídico-tributária de
contribuição parafiscal, o desvio ou não pagamento da contribuição sindical compulsória não atrai
a competência da Justiça Federal,  nos termos da Súmula nº 222 do STJ: Compete à Justiça
Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT.
Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual
lesão a particulares. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Precedente 2ª  CCR/MPF:  Procedimento nº
1.11.000.000773/2017-11, 690ª Sessão de Revisão, de 25/09/2017, unânime. 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.

041. Processo: 1.30.001.003961/2017-28 Voto: 9702/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 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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042. Processo: 1.30.001.004085/2017-57 Voto: 9701/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Manifestação apresentada por  particular.  Possível  crime de estelionato entre
particulares. Narra o noticiante que seu nome teria sido negativado injustificadamente, gerando-
lhe prejuízos. 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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

043. Processo: 1.30.001.004951/2017-18 Voto: 9712/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Valores  transferidos  de  modo
fraudulento de conta de empresa privada em banco privado, via DOC, para conta corrente da CEF
em nome  de  pessoa  física.  Foi  providenciado  o  encerramento  da  conta  corrente  da  CEF  e
informado a vítima que eventuais prejuízos não são da empresa pública.  Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). O ressarcimento de eventual prejuízo caberá ao banco privado.
O suposto crime perpetrado não afetou diretamente 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.

044. Processo: 1.34.002.000257/2017-64 Voto: 9714/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela 2ª Vara Federal  da Subseção
Judiciária  de  Araçatuba/SP,  instruído  com  documentos  extraídos  dos  autos  de  ação  penal.
Suposta  prática  do  delito  previsto  no  artigo  349-A,  do  Código  Penal.  O  réu  da  ação  penal
mencionada  teria  tido  acesso  a  aparelhos  celulares  enquanto  recolhido  na  penitenciária  de
Valparaíso/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta ilícita
versada nos autos de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho
celular em estabelecimento prisional, enseja a competência estadual, na medida em que o local
onde se deram os fatos constitui penitenciária cujo ente federativo responsável pela administração
é o Estado de São Paulo. 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
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Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.34.008.000482/2017-41 Voto: 9713/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente
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