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

ATA DA SEPTICENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE
FEVEREIRO DE 2018

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, às  treze horas e  trinta e cinco minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
a Septicentésima Quinta Sessão Ordinária de Revisão, convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza
Cristina  Fonseca Frischeisen.  Compareceram à sessão os membros titulares  Dr.  José Adonis  Callou  de
Araújo  Sá e  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-SE-0000442-05.2017.4.05.8500-
INQ

Voto: 721/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FRAUDE NA OBTENÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIRECIONAMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86.
CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). AQUISIÇÃO DE BEM QUE É DADO EM GARANTIA
DO CRÉDITO CONCEDIDO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA A INVESTIGAÇÃO. 1. inquérito Policial instaurado para
apurar possível obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo automotor junto
à instituição financeira privada. 2. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo declínio da
competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que o crime em questão é o do tipo
penal previsto no art. 19 da Lei n° 7.492/86, cabendo portanto à Justiça Federal processar e julgar
a infração, o que foi acolhido pelo Juízo Estadual. 3. A Procuradora da República oficiante, por
sua  vez,  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  por  entender  que  a  hipótese  dos  autos
evidencia a prática de crime de estelionato (CP, art. 171), consistente na obtenção de empréstimo
junto à instituição financeira, mediante fraude, relativa à aquisição de veículo automotor, devendo
a investigação ocorrer perante o Ministério Público Estadual. 4. 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
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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). 5. Conflito de atribuições entre MPF e MPE
já dirimido pelo Procurador-Geral da República (Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00),
que reconheceu, no caso, a existência de conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da
instituição financeira privada e se adéqua 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. 6. Homologação do declínio de atribuições ao MPE, reconhecendo o
conflito  de  atribuições  e  determinando  a  remessa  à  Exma.  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).

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.

002. Processo: JF-PA-0010140-72.2017.4.01.3900-
INQ

Voto: 11/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Autos recebidos da
Justiça Estadual. Posterior pedido de nova perícia. Manifestação da Polícia Federal: "Todos os
depoimentos, declarações e outros documentos mostram que ["] adquiriu para revenda, peças de
roupas de marcas famosas falsificadas na cidade de Fortaleza. Não há qualquer menção, registro
ou dado que indique que tais produtos foram fabricados no exterior." Promoção de declínio de
atribuições.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  33  "  2ª  CCR).  Ofensa  exclusivamente  aos
interesses  particulares  dos  titulares  do  direito  autoral.  Inexistência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Terceira Seção, DJe 30/04/2014). Precedente 2ª CCR: NF 1.14.000.000831/2017-97, 690ª Sessão
de Revisão, de 25/09/2017, unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério  Público  Estadual.  Configurado  o  conflito  de  atribuições  entre  o  Ministério  Público
Federal  e  o  Ministério  Público  Estadual,  a  ser  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da  República,
conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e
em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à
Exma. Procuradora-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
Exma.  Sra.  Procuradora-Geral  da  República,  a  quem  cabe  dirimir  o  presente  conflito  de
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 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-5000402-
97.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 330/2018 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 virtude da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo junto à
instituição bancária privada. Manifestação do MPF pela declinação de competência em favor da
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, 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
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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 adequa 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-SOR-0007027-22.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 9/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  REQUERIMENTO  DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.
INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. ELEMENTOS SUFICIENTES
DO  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.  COMPETÊNCIA  FEDERAL.
PROSSEGUIMENTO  DA INVESTIGAÇÃO.  1.  Cuida-se  de  inquérito  policial  instaurado  para
apurar  a  prática  do  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  crime  tipificado  no  artigo  33,  caput,
combinado com artigo  40,  inciso  I  ou V,  da Lei  nº  11.343/06.  2.  O Procurador  da República
oficiante requereu judicialmente o declínio de competência à Justiça Estadual, Comarca de Itu/SP,
sob o argumento de que "não há prova nos autos sugerindo a transnacionalidade delitiva.  O
depoimento isolado e indireto da investigada não seria suficiente para, caso deflagrada uma ação
penal condenatória,  e na eventualidade de se chegar à conclusão acerca da necessidade de
prolação de um decreto jurisdicional condenatório, declarar-se a incidência do artigo 40, inciso I,
da  Lei  nº  11343/06".  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Remessa  dos  autos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  para  fins  do  artigo  28  do  Código  de
Processo Penal, aplicado analogicamente. 4. Como bem observou o Juiz Federal, não há dúvidas
de  que  o  transporte  desde  o  território  estrangeiro  até  o  local  da  apreensão  na  cidade  de
Sorocaba/SP não sofreu interrupções. A droga foi adquirida por terceira pessoa no Paraguai e seu
destino final era o litoral paulista, cumprindo a investigada uma das etapas do fluxo do comércio
exterior. 5. Portanto, evidencia-se a presença do tráfico transnacional de entorpecentes, o que
justifica  a  causa  de  aumento  objetiva  prevista  no  inciso  l  do  artigo  40  da  Lei  nº  11.343/06,
caracteriza-se a competência da Justiça Federal para apreciar a questão e, consequentemente, a
atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  6.  Devolução dos autos ao
ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o
caso, que, com fundamento em sua independência funcional,  requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério
Público Federal.

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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: 1.16.000.003563/2017-91 - Eletrônico Voto: 255/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  estelionato  entre  particulares  (CP,  art.  171).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão em que advogado narra que tem sido contatado
por pessoas de todo o Brasil a respeito de uma carta enviada com utilização indevida de seu
nome e número da OAB, na qual se pede aos destinatários que depositem certa quantia em
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dinheiro, a título de custas, para que possam receber um suposto valor de reembolso do INSS.
Promoção de declínio de atribuições direta da PR/DF ao MPDFT, nos termos do art. 2º, § 3º, da
Resolução  CNMP n°  174/2017,  por  considerar  a  inexistência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesse da União. Recurso do interessado sustentando a competência federal com base no art.
144, §1º, I, da CF, pois haveria na espécie "atuação criminosa interestadual". Revisão (Enunciado
nº 32). A norma constitucional referida pelo recorrente, como bem ressaltado pela Procuradora da
República oficiante ao manter a decisão de declínio, trata apenas das atribuições do órgão de
polícia  judiciária  responsável  pelas  investigações,  sem  interferência  com  as  atribuições  do
Ministério Público ou a competência do Juízo para processamento e julgamento do feito. O fato de
o crime poder ser investigado pela Polícia Federal não é suficiente a firmar a competência da
Justiça  Federal.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

006. Processo: JF/CE-0000729-04.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 510/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157). Representação formulada pelo IBGE, tendo em
vista  o  registro  de  Boletim de  Ocorrência  que  relata  o  roubo de  aparelho  smartphone PDA,
pertencente ao seu patrimônio. Decisão anterior da 2ª CCR pela continuidade das investigações a
fim  de  obter,  em  diligências  junto  as  operadoras  de  telefonia,  informação  acerca  da
habilitação/uso do  IMEI  do aparelho.  Diligências  realizadas.  Revisão  de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informações prestadas pela Polícia Federal esclarecem que na customização
dos  referidos  dispositivos  (PDA)  para  o  Censo  2010,  as  funções  de  comunicação  foram
desabilitadas na fábrica, de modo que esses aparelhos não acessam a Internet, não enviam SMS
e nem realizam ligações telefônicas, o que impossibilita a habilitação dos mesmos em uma linha
móvel celular. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela inexistência de suspeitos,
ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de convicção
(fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

007. Processo: JFRS/SLI-5001916-
95.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 34/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Representantes  de  Santa  Casa  de  Caridade  deixaram  de  recolher  integralmente,  no  prazo
estabelecido, as contribuições sociais devidas à Seguridade Social, arrecadadas dos empregados
no período  de  09/2004 a  12/2006.  A Procuradora  da  República  oficiante  requereu  "que  seja
declarada suspensa a pretensão punitiva estatal, com a consequente suspensão da prescrição
penal e do presente apuratório, enquanto estiver vigendo a moratória em que foram incluídos os
débitos tributários, de acordo com o que estabelece o art. 68 e seu parágrafo único, da Lei nº
11.941/2009,  devendo os provedores da Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito/RS serem
intimados a comprovar, a cada seis meses, o pagamento regular das parcelas". Discordância do
Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Diligências. Informação
da  Procuradoria-Seccional  da  Fazenda  Nacional  de  que  os  débitos  tributários  da  entidade
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investigada  foram  incluídos  na  moratória  PROSUS.  Dessa  forma,  o  pedido  de  moratória  e
remissão de débitos na forma da Lei nº 12.873/2013 " que instituiu o Programa de Fortalecimento
das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na área de
saúde e que participam de forma complementar  do Sistema Único de Saúde "  PROSUS, foi
deferido. Crédito tributário suspenso. Inviabilidade, por ora, do exercício da pretensão punitiva.
Falta  de  juta  causa  para  prosseguimento  da  persecução.  Precedentes  da  2ª  CCR  pelo
arquivamento do feito (Processo n° 1.35.000.001979/2009-17, Voto n° 4300/2016, Sessão n° 649,
de  06/06/2016,  unânime;  Processo  n°  0006310-68.2015.4.05.8100,  decisão  monocrática,  em
21/01/2016). Determinação 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.

008. Processo: JF-SE-0000048-26.2016.4.05.8502-
INQ

Voto: 299/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  TENTATIVA DE  OBTENÇÃO  DE  FINANCIAMENTO  HABITACIONAL,
POR MEIO DE INSTITUIÇÃO CORRESPONDENTE BANCÁRIA, QUE ENCAMINHOU À CEF
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ADULTERADAS EM NOME DE CLIENTES. CPP, ART. 28
C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.  PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO E/OU CRIME CONTRA O SFN (LEI N° 7.492/86). DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar inicialmente suposto crime previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei n°
7.492/86  c/c  art.  14,  II,  do  CP.  Notícia-crime  apresentada  pela  CEF referente  a  tentativa  de
obtenção de financiamento habitacional,  por meio de instituição correspondente bancária,  que
encaminhou à referida empresa pública faturas de cartão de crédito adulteradas em nome de
clientes. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial por
considerar, dentre outras razões, não haver potencialidade lesiva quanto a falsidade documental,
que foi detectada de pronto pela CEF. Ressaltou, ainda, que não houve prejuízo para as partes
envolvidas,  bem  como  que  o  agente  não  agiu  com  dolo,  pois  visava  apenas  agilizar  o
procedimento. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, entendendo que as faturas possuíam
potencial  danoso e que o crime de uso de documento falso é formal,  consumando-se com a
efetiva apresentação a terceiro.  Consignou,  também, que não se descarta  a  possibilidade de
prática de crime de gestão fraudulenta ou temerária por parte da correspondente bancária (Lei n°
7.492/86, art. 4º), por ter exercido as atividades na instituição financeira em desacordo com a
legislação. 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. O crime
de uso de documento falso é formal e se consuma com a efetiva apresentação de documento ao
terceiro, sendo o eventual prejuízo financeiro suportado pelo banco mero exaurimento do crime.
Na hipótese, o investigado M.B.S. confessou ter editado e enviado as faturas ao banco, embora
tenha afirmado que seu intuito foi de agilizar o procedimento do financiamento bancário, e não
fraudar a instituição financeira. 6. Ademais, conforme ressaltado pelo Juiz Federal, não se pode
descartar  a  hipótese  de  prática  do  crime  de  gestão  fraudulenta  ou  temerária  pela  empresa
investigada (Lei n° 7.492/86, art. 4º), por ter conduzido os trabalhos na instituição financeira em
desacordo com a legislação, notadamente mediante uso de documentos inidôneos. Os crimes em
questão são habituais impróprios, bastando a simples prática de único ato para sua consumação
7. 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.

009. Processo: JF-SOR-INQ-0007021- Voto: 7/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
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15.2017.4.03.6110 SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ
FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  a  partir  da
apreensão de 1.965 cédulas falsas, 06 frascos plásticos com cocaína e 01 simulacro de arma de
fogo, na residência do casal de investigados. 2. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia
contra o investigado T.E.A., pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 289,
caput, do CP, e o artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o artigo 69 do Código Penal. Em
relação à investigada P.S.G. o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por
entender que, "não verifica, por ora, indícios razoáveis e suficientes de autoria e/ou participação
criminosa nos crimes imputados na Denúncia ofertada,  sem prejuízo de futuro aditamento ou
Denúncia  relativamente  a  ela,  se  novos  elementos  surgirem".  3.  O  Juiz  Federal  recebeu  a
denúncia  oferecida  contra  T.E.A.  e  discordou  das  razões  invocadas  pelo  Ministério  Público
Federal, considerando que a investigação apresenta sérios indícios da participação de P.S.G., nos
fatos tratados na denúncia. 4. Mantido o dissenso, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  para  fins  do  artigo  28  do  Código  de
Processo Penal c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes elementos mínimos de autoria  e/ou materialidade
delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 6. De fato, os testemunhos convergem no sentido de que P.S.G. é,
além de  companheira,  cúmplice  de  T.E.A.  nos  fatos  criminosos  narrados.  7.  Corrobora  esse
entendimento a circunstância de que P.S.G. ao perceber a chegada da Polícia na residência do
casal,  manteve  a porta  fechada por  15  minutos,  tempo para  que  o seu  companheiro,  T.E.A,
pudesse fugir carregando as cédulas falsas. 8. Além disso, como bem ressaltou o Juiz Federal
"considerando a quantidade dos bens ilícitos encontrados e que foram todos apreendidos na casa
onde residia o casal (1.965 cédulas falsas; cocaína e simulacro de arma de fogo), é remota a
possibilidade de P.S.G., ali morando, desconhecer a existência de tais itens". 9. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para aditar ou oferecer a denúncia contra P.S.G. e
prosseguir  na  persecução  penal,  facultando-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  essa
atribuição, se assim entender pertinente.

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.

010. Processo: JF-SOR-0000979-52.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 13/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV).  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  REITERAÇÃO.  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NO CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
inquérito  policial  instaurado  a  partir  de  representação  fiscal  para  fins  penais  para  apurar  a
ocorrência  do  crime  de  descaminho.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. O
entendimento consolidado nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a insignificância nos
crimes de descaminho apenas quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o montante de
R$ 10.000,00, valor fixado no art.  20 da Lei nº 10.522/2002 (Enunciado nº 49). 4. No mesmo
sentido é o entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador
Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  03/02/2015.  5.  No  caso  dos  autos,  conforme se  verifica  na
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pesquisa COMPROT/MF, os investigados possuem outros procedimentos similares nos últimos 5
(cinco) anos, sendo 03 (três) atribuídos a D.P.R., 06 (seis) atribuídos a G.A.L., e 01 (um) atribuído
a I.S.L.. Esta última, ainda possui outros 05 (cinco) procedimentos não incluídos no prazo acima
fixado.  6.  Cumpre  observar,  ainda,  que  G.A.L.,  e  sua  esposa  I.S.L.  já  foram  denunciados
anteriormente, por crime da mesma natureza, sendo a denúncia rejeitada com fundamento no
princípio da insignificância. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

011. Processo: JF-SOR-0005034-41.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 39/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N° 8.137/90).
DENÚNCIA  OFERECIDA  CONTRA  O  EMPRESÁRIO/CONTRIBUINTE.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO COM RELAÇÃO AO ADVOGADO E AO CONTADOR QUE, SUPOSTAMENTE,
TERIAM  ORIENTADO  O  INVESTIGADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
PRESENTES  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  DA MATERIALIDADE  DELITIVA.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  TAMBÉM  QUANTO  AO  ADVOGADO  E  AO
CONTADOR. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime contra a ordem tributária
(Lei n° 8.137/90). Constatação de que sócio-administrador de empresa suprimiu e reduziu tributo
e contribuição social fraudando a fiscalização tributária, sendo que, em seu termo de declarações,
afirmou que foi convencido pelo seu Advogado e por seu Contador a realizar a declaração fiscal
da forma que foi  apresentada.  2.  O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em
desfavor do empresário/contribuinte pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n° 8.137/90.
Com relação ao Advogado e ao Contador, o MPF promoveu o arquivamento do inquérito policial,
por considerar que, em depoimento, o investigado limitou-se a afirmar que foi convencido por seu
Advogado e seu Contador a fazer a declaração irregular dos tributos sem, contudo, apresentar
qualquer  comprovação.  3.  O  Juiz  Federal,  antes  de  receber  a  denúncia  contra  o
empresário/contribuinte,  discordou do arquivamento com relação ao Advogado e ao Contador,
considerando já existirem indícios suficientes para que sejam incluídos na denúncia. 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, o empresário expressamente
declarou que foi  convencido pelo seu Advogado e por seu Contador,  os quais afirmaram que
dessa forma o imposto a pagar seria muito alto e que o melhor seria receber pela empresa.
Ademais,  convém  assinalar  que  o  responsável  pelo  preenchimento  da  declaração  tida  por
irregular  (dolosa  prática  de  vícios  na  contabilização)  foi  o  referido  Contador.  6.  Somente  o
desenvolvimento da instrução processual (com a devida oitiva de todos os investigados, eventual
acareação, produção de provas, etc) será capaz de concluir se houve efetivamente a prática, ou
não, de crime por parte do Advogado e do Contador. 7. Ante o exposto, voto pela designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir no feito com relação ao Advogado e
ao Contador, facultando-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de fazê-lo, se
assim entender pertinente.

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.

012. Processo: JF/SP-0011970-63.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 35/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário, relativas ao
período de fevereiro/2002 a março/2006, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento com
base na ausência de interesse de agir pela prescrição iminente. Discordância do Juízo da 5ª Vara
Federal de São Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão
(CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação ao aspecto criminal, o arquivamento do
presente procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR.
Inexistência de informações sobre representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo
familiar  indicada  para  recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  do  cartão
magnético. Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados
(onze) anos desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de
diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.
Ressalte-se,  entretanto, que esta 2ª CCR, após realizar levantamento dos procedimentos que
tratam de  condutas  semelhantes  encaminhadas  pela  5ª  VF/SP,  expediu  Ofício  ao  Diretor  de
Benefícios  do  INSS  solicitando  informações  quanto  à  adoção  de  providência  administrativa
específica perante as agências mantenedoras indicadas, a fim de coibir a concessão/manutenção
de benefícios indevidos e outras fraudes, bem como informações dos bancos pagadores acerca
do chamamento dos beneficiários para fazer a prova de vida ou de interrupção do pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

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

013. Processo: JF/SP-0013086-07.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 36/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período de novembro/2007 a setembro/2010, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento
com base na ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de
São Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art.
28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação ao aspecto criminal, o arquivamento do presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de  informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 07 (sete) anos
desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.  Ressalte-se,
entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de
condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício ao Diretor de Benefícios do
INSS solicitando informações quanto à adoção de providência administrativa específica perante
as  agências mantenedoras  indicadas,  a  fim de coibir  a  concessão/manutenção de benefícios
indevidos  e  outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do
chamamento  dos  beneficiários  para  fazer  a  prova  de  vida  ou  de  interrupção  do  pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

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

014. Processo: JF/SP-0014104-63.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 37/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário, relativas ao
período de agosto/2001 a fevereiro/2006, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento com
base na ausência de interesse de agir pela prescrição, considerando não haver elementos aptos a
justificar a fixação da pena acima do mínimo legal. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de
São Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art.
28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação ao aspecto criminal, o arquivamento do presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de  informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 11 (onze) anos
desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.  Ressalte-se,
entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de
condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício ao Diretor de Benefícios do
INSS solicitando informações quanto à adoção de providência administrativa específica perante
as  agências mantenedoras  indicadas,  a  fim de coibir  a  concessão/manutenção de benefícios
indevidos  e  outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do
chamamento  dos  beneficiários  para  fazer  a  prova  de  vida  ou  de  interrupção  do  pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

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

015. Processo: JF-SS-0000650-44.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 363/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento  irregular  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício  do  INSS,  após  o  óbito  do  titular,
totalizando um prejuízo ao erário de R$ 3.073,07, não atualizado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvido, o neto do beneficiário informou que a família não tinha
condições para custear o funeral de seu avô, tendo, no entanto, recebido apenas 03 (três) meses
do benefício para efetuar o pagamento do enterro. Alegou, ainda, que procurou o cartório local
para registrar o óbito, mas, por ter perdido o prazo, teria sido informado que só conseguiria efetuar
o registro por meio judicial. Não verificação, no caso concreto, de dolo na conduta dos familiares.
Homologação do arquivamento.

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

016. Processo: JF-SS-0000865-20.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 5/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  previsto  no  art.  241-A da  Lei  nº  8.069/90,  consistente  na
divulgação  de  vídeo  pornográfico  envolvendo  adolescente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº
75/93, art.  62, IV). Notícia de que filmagem realizada pela menor,  de cunho íntimo, teria sido
disponibilizada em rede social na internet. Vítima, atualmente maior de idade, que requereu o
arquivamento dos autos. Inexistência de imagens ou a especificação da rede social em que o
vídeo teria sido publicado. Ausência de prova da materialidade e da autoria. Homologação do
arquivamento.

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

017. Processo: 1.31.001.000412/2016-83 Voto: 739/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita e/ou sonegação de
contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e/ou 337-A), consistente na ausência do recolhimento
de contribuições previdenciárias e fiscais pelo responsável da empresa investigada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Incidência do princípio da insignificância no caso em
epígrafe,  em razão  de  eventual  supressão  de  contribuição  que  não  alcançou  o  valor  de  R$
10.000,00. 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.

018. Processo: JF/PR/MGA-5001382-
43.2014.4.04.7003-APN - Eletrônico 

Voto: 38/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Ação  Penal.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º-B,  I  e  V,  tendo  em  vista  a
importação de 360 comprimidos de medicamentos estrangeiros. 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 Procuradora da
República ao considerar elevada a reprovabilidade da conduta do réu "ao introduzir em território
nacional  360  comprimidos  de  medicamento  estrangeiro,  sem  autorização  da  autoridade  de
vigilância sanitária, colocando em risco a vida de inúmeras potenciais consumidores". Precedente
2ª  CCR:  Processo  nº  5010525-56.2014.4.04.7003,  Sessão  697,  de  27/11/2017,  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  insistência  na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal,
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

NÃO PADRÃO

019. Processo: DPF/DF-0744/2013-INQ Voto: 32/2018 Origem:  GABPRM2-NSS  -  NADIA
SIMAS SOUZA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL USO  DE  DIPLOMA E  HISTÓRICO  ESCOLAR FALSOS  PERANTE  O  CREA/GO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE PRÉVIA
UTILIZAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  FALSOS  PERANTE  O  CREA/DF,  PELO  MESMO
INVESTIGADO. CONEXÃO PROBATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO (PR/DF). 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP,
uma vez que o investigado apresentou ao CREA/GO cópias contrafeitas e autenticadas de um
diploma e de um histórico escolar,  ambos do curso de graduação em Engenharia  Civil.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  na  PR/DF  promoveu  declínio  de  atribuições  à  PRM  "
Luziânia/GO, uma vez que a apresentação do documento falso teria ocorrido perante o CREA/GO
3. Por sua vez, a Procuradora da República oficiante na PRM " Luziânia/GO suscitou o presente
conflito negativo de atribuições,  por entender que "A bem da verdade, é possível  dessumir a
suposta prática de dois crimes de uso de documento falso a partir da representação formulada
pelo CREA/GO (fls. 7-9), um perante aquela autarquia noticiante (CREA/GO) e outro, pretérito,
perante o CREA/DF, malgrado esse último tenha sido relegado ao esquecimento pelos órgãos de
persecução penal que até o momento atuaram neste feito." 4. Consta dos autos que, ao realizar
as  diligências  de  praxe,  objetivando  aferir  a  veracidade  das  informações  prestadas  pelo
investigado, o CREA/GO constatou que referida pessoa já estava registrada junto ao CREA/DF.
Assim, se o investigado não possuía graduação em engenharia civil  ao requerer sua inscrição
perante o CREA/GO, o que lhe motivou a fazer uso de documentos falsos, ele também não era
detentor do respectivo título (bacharel em engenharia civil) ao obter registro, em data pretérita,
junto ao CREA/DF. 5. Dessa forma, é possível verificar a suposta prática de dois crimes de uso de
documento  falso  a  partir  da  representação  formulada  pelo  CREA/GO:  um  perante  aquela
autarquia noticiante (CREA/GO) e outro, pretérito, perante o CREA/DF. 6. Com isso, o investigado,
ao que tudo indica, com o uso dos mesmos documentos falsos, requereu seu registro profissional
como engenheiro civil junto ao CREA/GO e, em data pretérita, conseguiu o deferimento desse
mesmo registro perante o CREA/DF, fato que, em razão da conexão probatória existente essas
duas empreitadas criminosas, atrai a atribuição para atuar no feito da Procuradoria da República
no Distrito Federal " PR/DF, local em que houve a primeira possível utilização do documento falso
(perante o CREA/DF), além de ter sido a primeira unidade ministerial a tomar ciência dos fatos. 7.
Procedência do conflito negativo. Atribuição do Procurador da República oficiante na Procuradoria
da República no Distrito Federal " PR/DF, ora suscitado, para prosseguir na investigação.

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

020. Processo: PR/SP-3415.2016.000241-1-INQ Voto: 10/2018 Origem: GABPR21-KLJK -  KAREN
LOUISE JEANETTE KAHN

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito
negativo de atribuições entre membros do MPF suscitado em inquérito policial instaurado para
apurar o crime insculpido no art. 19 da Lei 7.492/86 ou no art. 171, § 3º, do Código Penal. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  na  PRM/Guarulhos/SP promoveu  declínio  de  atribuições  à
Procuradoria da República em São Paulo/SP, considerando que a conduta narrada caracteriza o
crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86. 3. Por sua vez, a Procuradora da República oficiante na
PR/SP, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por entender que "diante de tudo que
fora amealhado aos autos, a conclusão inarredável é a da prática do crime de estelionato, previsto
no  artigo  171,  parágrafo  3º,  do  Código  Penal,  e  não  daquele  tipificado  no  artigo  19,  da  Lei
7.492/86". 4. Os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para o
exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, VII da Lei Complementar nº 75/93. 5.
Assiste razão à Procuradora da República oficiante na PR/SP. 6. A fraude narrada não consiste na
disposição do tipo legal de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, já que,
conforme os elementos fáticos apresentados,  não houve fraude no momento da obtenção do
financiamento perante a CEF, mas a utilização de dados do cartão CONSTRUCARD, ante a uma
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possível  clonagem  deste,  causando  prejuízo  alheio,  em  momento  posterior  à  obtenção  do
financiamento.  7.  Procedência  do  conflito  negativo.  Atribuição  do  Procurador  da  República
oficiante na PRM/Guarulhos/SP, ora suscitado, para prosseguir na investigação.

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

021. Processo: 1.30.001.005076/2017-83 Voto: 421/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (CP, ART. 297, § 4º, II). REVISÃO DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32).  FATO TÍPICO DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. ENUNCIADOS 26 E 27 DESTA 2ª CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no
art. 297, § 4º, II, do Código Penal. Omissão de registros em Carteira de Trabalho e Previdência
Social  "  CTPS, por empregador. 2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual,  com  fundamento  na  ausência  de  hipóteses  de  competência  da  Justiça  Federal  a
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  3.  Fato  típico  de atribuição  do Ministério
Público Federal. Enunciado nº 26: A omissão de registro de vínculo empregatício em Carteira de
Trabalho e Previdência Social subsumi-se ao tipo do art. 297, § 4º, do Código Penal. (Sessão
464ª, de 15.04.2009) Enunciado nº 27: A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º
e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a
Previdência Social. (4ª Sessão de Coordenação, de 07.06.2010) 4. Precedentes: STJ " AgRg no
REsp  1569987/PA,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em  01/09/2016,  DJe
09/09/2016; CC 139.401/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/10/2015,
DJe 16/11/2015; 2ª CCR/MPF " Processo nº 1.20.002.000133/2015-11, 668ª Sessão de Revisão,
de 12/12/2016, unânime. 5. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos
ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se
for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério
Público Federal

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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

022. Processo: DPF/AGA/TO-00046/2017-INQ Voto: 87/2018 Origem:  GABPRM1-EFS  -  ERON
FREIRE DOS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de roubo (CP, art. 157) contra agência dos Correios,
ocorrido em 19/11/2017. O Procurador da República manifestou-se judicialmente pelo declínio de
atribuições. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP. Constatou-se dos autos
que foram subtraídas as quantias de R$ 4,37 pertencentes à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e R$ 1.902,63 pertencentes ao Banco Postal (Banco do Brasil S. A.). Danos ínfimos 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 de atribuições.

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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

023. Processo: DPF/AM-00927/2013-INQ Voto: 624/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Certidão de Acervo Técnico
(CAT)  apresentada  pela  empresa  investigada  em  processo  licitatório  da  Comissão  geral  de
Licitação do Estado do Amazonas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR).  Diligências.  Da análise dos autos,  verifica-se que o documento supostamente falso foi
apresentado perante órgão que insere-se no âmbito da Administração Pública Estadual. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor."  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: DPF/JZO/BA-0193/2017-INQ Voto: 235/2018 Origem:  GABPRM2-FAP  -  FILIPE
ALBERNAZ PIRES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Representação  da  vítima
contra advogado, em razão de suposto saque indevido do valor de R$ 4.894,03 de sua conta do
FGTS.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  33).  Suposto  prejuízo  suportado  pelo  particular.
Oficiada,  a  CEF informou que o advogado sacou a quantia  mediante  alvará judicial,  visando
resgate de valor referente a Depósito Recursal Trabalhista. No caso de alvará judicial, a CEF tem
obrigação de atender a ordem de levantamento disposta no documento, com determinação certa
do sacador, independentemente de quem seja o titular da conta. Eventual dano patrimonial restrito
a esfera de interesse da vítima. 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.

025. Processo: DPF/MOC-00030/2017-INQ Voto: 139/2018 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n° 10.826/03,
art. 12). Apreensão da arma em situação irregular em acampamento clandestino de lavradores.
Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o
processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC
45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

13/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

026. Processo: DPF/MOC-00157/2016-INQ Voto: 30/2018 Origem:  GABPRM1-EHAG  -
EDUARDO  HENRIQUE  DE
ALMEIDA AGUIAR

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) em agência dos Correios, em que foi
subtraído  o  valor  de  R$  3.731,65  pertencente  ao  Banco  do  Brasil.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam ao Banco do Brasil,
sociedade de economia mista. Inexistência de dano ao serviço postal (R$ 10,69). Precedentes do
STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-
0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo
com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico
da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas,  não se firma a competência  da
Justiça  Federal,  e,  consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

027. Processo: DPF/RO-0045/2015-INQ Voto: 177/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de apropriação indébita e de receptação (CP, arts. 168 e 180, §
6º) de um transformador de energia elétrica do Programa Luz para Todos. Bem encontrado em
chácara de particular, que alegou ter comprado o referido transformador de outro chacreiro, que,
por sua vez, alega que teve seu transformador furtado. Revisão de declínio (Enunciado n° 32).
Embora  o  bem tenha  sido  instalado  pelo  Programa  do  Governo  Federal  Luz  para  Todos,  o
transformador é de propriedade da Eletrobras,  conforme comprovado nos autos. Aplicação da
Súmula 42/STJ: Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que
é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento. Ausência de
prejuízo  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  ou  de  suas  entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. 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.

028. Processo: DPF/VCQ/BA-00149/2017-INQ Voto: 162/2018 Origem:  GABPRM001-CVOP  -
CARLOS  VITOR  DE  OLIVEIRA
PIRES

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I, II) praticado contra agência dos Correios.
Relato de que indivíduos não identificados,  mediante emprego de arma de fogo adentram na
agência e subtraíram a quantia de R$ 4.383,54 pertencentes ao patrimônio do Banco do Brasil
S.A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que
pertenciam  quase  integralmente  ao  Banco  do  Brasil,  sociedade  de  economia  mista.  Dano
insignificante ao serviço postal (R$ 4,19). Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016;
CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª
Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente
relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas,  não se firma a competência da Justiça Federal,  e, consequentemente,
falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109,
IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
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Estadual.

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

029. Processo: PRM/ARA-3416.2016.000181-2-INQ Voto: 701/2018 Origem:  GABPRM2-HRA -  HELEN
RIBEIRO ABREU

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por particular contra beneficiário do
INSS e instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  O  investigado,  valendo-se  de  documento  de  identidade  falso,  fez  requerimento  de
transferência de benefício previdenciário da Agência da Previdência Social de Codó/MA para a
agência de Matão/SP.  Posteriormente,  utilizando dos mesmos documentos falsos promoveu a
abertura  de  uma conta-corrente  junto  a  instituição  financeira  privada  em Matão/SP,  a  fim de
receber o mencionado benefício, tendo realizado, na mesma ocasião, um empréstimo consignado,
causando,  assim,  um  prejuízo  de  R$  4.079,98.  Descoberta  a  fraude,  a  conta  bancária  foi
cancelada. O delito não foi praticado em face do INSS, o qual não sofreu qualquer prejuízo com a
ação  delituosa.  Ao  contrário,  apenas  o  real  aposentado  e  o  banco  privado  é  que  foram
prejudicados  com  a  transferência  indevida  do  benefício  e  posterior  contratação  indevida  de
empréstimo  consignado.  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. 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.

030. Processo: 1.10.000.000694/2017-30 - Eletrônico Voto: 77/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comunicação  de  possível  cometimento  de  crime  em  razão  de  cobrança
exorbitante de honorários por parte de advogado, sendo que o contrato dos serviços advocatícios
firmado  entre  o  causídico  e  a  cliente  foi  intermediado  por  sindicato  de  trabalhadores  rurais.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Relação contratual  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. Fatos já comunicados à Corregedoria Geral de Justiça
e ao Conselho de Ética da OAB. 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.

031. Processo: 1.14.000.003177/2017-73 Voto: 12/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  do  encaminhamento de cópia  integral  dos autos  de  ação
judicial, em razão de terem sido detectados, no curso do processo, indícios da possível formação
de cartel, entre membros de cooperativa de médicos, que presta serviços na área de saúde, no
Estado da Bahia.  Possível  crime contra a ordem econômica, tipificado no art.  4º,  I,  da Lei nº

15/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

8.137/90. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual, por entender que, em regra, a competência para julgar crimes contra a ordem
econômica  é  da  Justiça  Estadual,  pois  a  Lei  nº  8.137/90  não  contém  dispositivo  fixando
expressamente a competência da Justiça Federal, bem como, os fatos narrados não evidenciam
ofensa a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, sendo
que eventual  monopólio  de mercado poderia  causar danos somente aos consumidores finais.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de que o
possível ilícito possa abranger vários Estados da Federação, prejudicando a economia nacional,
uma vez que a mencionada cooperativa reúne médicos apenas do Estado da Bahia. Inexistência,
até o momento, de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal.  Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.14.000.002322/2017-07, julgado na
687ª Sessão de Revisão, de 28/08/2017, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

032. Processo: 1.22.000.003826/2016-83 Voto: 473/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).
Arrendamento realizado por cidadão junto ao Programa de Arrendamento Residencial " PAR, que
estabelece  que  o  imóvel  deve  ser  utilizado  somente  pelo  arrendatário  e  por  sua  família.
Posteriormente,  o  arrendatário  celebrou  contrato  de  compra  e  venda  com  particular,  sendo
acordado o pagamento de R$ 5.000,00 para pagamento da imobiliária e mais R$ 80.000,00 que
serão pagos por meio de financiamento pela CEF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). O arrendatário deixou de pagar as parcelas mensais do contrato e a CEF
propôs ação de reintegração de posse, tendo a liminar sido deferida. A CEF informou que as
chaves do imóvel foram devolvidas, mas as parcelas vencidas continuam pendentes. A falta de
pagamento das mensalidades deve ser submetida ao juízo cível, não cabendo ação penal por não
configurar  crime  contra  a  referida  empresa  pública.  Possibilidade,  no  entanto,  da  prática  de
estelionato  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

033. Processo: 1.22.000.003848/2017-24 - Eletrônico Voto: 81/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  anônima  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando que determinada pessoa,  passando-se por funcionária  de empresa de telefonia,
solicitou  ao  representante  que  assinasse  um  documento  para  finalização  de  um  serviço
executado. Posteriormente, ligaram novamente informando que protestariam a empresa caso não
efetuasse o pagamento do documento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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034. Processo: 1.22.003.000723/2017-12 - Eletrônico Voto: 252/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  comunicando
suposta tentativa da prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que determinada
pessoa, se passando por funcionária do Conselho Nacional de Previdência Social, informou que a
vítima teria ganhado um processo no valor de R$ 57.658,45. Porém, antes de receber referida
quantia, o noticiante deveria depositar o valor de R$ 1.498,50, para cobrir as custas de cartório e
autenticação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Embora tenha sido utilizado na fraude o
nome do Conselho Nacional de Previdência Social,  órgão ligado ao Ministério da Previdência
Social, as vítimas da tentativa de estelionato são particulares, que tiveram o patrimônio ameaçado
com o delito. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

035. Processo: 1.26.000.003287/2017-14 - Eletrônico Voto: 4/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65), por parte de militares
das Forças Armadas que atuam no Quartel  General  da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada,
Recife/PE,  em  desfavor  de  civis  ocupantes  de  imóveis  denominados  "Próprios  Nacionais
Residenciais". Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta noticiada que teria sido
praticada por militares no exercício da função e em razão dela, em local sujeito à administração
militar. De acordo com a nova redação do art. 9º, II, do Código Penal Militar (conferida pela Lei n°
13.491/2017), a conduta praticada pelo agente, para ser crime militar, pode estar prevista no CPM
ou na legislação penal comum. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Militar.

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

036. Processo: 1.26.005.000323/2017-48 - Eletrônico Voto: 715/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de ameaça (CP, art. 147) cometido entre particulares. Suposta ameaça
proferida por aluna da Universidade Federal Rural  de Garanhuns/PE, dirigida ao professor da
disciplina de apicultura. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). No caso
em apreço os elementos de convicção até o momento colhidos apontam para a prática de ameaça
em virtude de questões particulares. Fatos narrados que não se adequam à Súmula nº 147 do
STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público
federal, quando relacionados com o exercício da função. Ausência de elementos de informações
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes STJ, TERCEIRA SEÇÃO: CC 150.321/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017; CC 130.576/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, julgado em 27/11/2013, DJe 06/12/2013. 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.

037. Processo: 1.29.000.000321/2018-78 - Eletrônico Voto: 619/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de cidadão norte-americano. Crime de furto
qualificado (CP, art.  155, § 4º),  atribuído, em tese, à garota de programa, a qual se intitulava
"estudante  na  academia  de  polícia  em  Porto  Alegre".  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Informações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul demonstram
que a investigada não é aluna da instituição. Existência de diversos perfis nas redes sociais com o
nome da acusada. O fato já foi objeto de registro policial na capital paulista, local onde ocorreu o
furto.  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  para  que  nenhuma
informação seja perdida.

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

038. Processo: 1.29.014.000155/2017-70 - Eletrônico Voto: 324/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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

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

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

039. Processo: 1.30.001.000011/2018-22 Voto: 301/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de representação formulada por particular relatando possível
crime de calúnia  (CP,  art.  138)  praticado por  seu vizinho.  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se dos autos que, segundo relato do próprio representante,
os fatos narrados envolvem desentendimento existente entre vizinhos. Inexistência de prejuízo a
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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 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.

040. Processo: 1.30.001.000024/2018-00 Voto: 325/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação encaminhada à Sala de
Atendimento ao Cidadão, em que a noticiante relata que sua mãe teria recebido correspondência
fraudulenta em nome de determinada associação de servidores públicos informando-lhe sobre
créditos previdenciários a serem restituídos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Fato praticado entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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: 1.30.001.000235/2018-34 Voto: 347/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171). Manifestação particular relatando
irregularidades  cometidas,  em  tese,  por  administradores  de  instituição  bancária  privada,  em
contratos bancários firmados com a noticiante e seu ex-marido. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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. 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.

042. Processo: 1.30.001.005108/2017-41 Voto: 217/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

043. Processo: 1.30.001.005368/2017-16 Voto: 238/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 230 do CP. Investigados que estariam
explorando a prática de prostituição, no Brasil, por meio de site da internet, participando de seus
lucros.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. O fato
de o delito ter sido cometido por meio da internet não atrai, por si só, a competência da Justiça
Federal  (Enunciado  n°  50).  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.

044. Processo: 1.30.005.000553/2017-84 - Eletrônico Voto: 300/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de assédio sexual (CP, art.216-A). Manifestação encaminhada à
Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que professor de História realizava aproximações
incisivas à região dos seios das crianças e mantinha conversas com conotação sexual, no âmbito
de Colégio Estadual. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 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.

045. Processo: 1.34.002.000010/2018-29 Voto: 312/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
representante  narra  possíveis  irregularidades  na  coordenação  de  acampamento  situado  em
determinada  fazenda,  como  perseguições,  ameaças,  cobranças  de  mensalidades  e  outras
despesas não condizentes com as obrigações de coordenação. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventuais condutas praticadas por particulares contra particulares.
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição 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.

046. Processo: 1.34.004.001255/2017-72 Voto: 178/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra economia popular e/ou estelionato entre particulares (Lei n°
1.521/51  e/ou  CP,  art.  171).  Manifestação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando  que  determinada  pessoa  investiu  em  empresa  privada,  sobre  promessa  de
recebimento de juros de 1% ao dia. Entretanto, não foi entregue ao investidor contrato ou outro
documento do valor investido, além do que houve mudança na forma de pagamento dos juros que
foram propostos.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  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.

047. Processo: 1.34.008.000143/2016-83 Voto: 716/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de manifestação anônima em Sala de
Atendimento ao Cidadão, para apurar possível crime cometido por integrantes do Movimento Sem
Terra  "  MST,  durante  suposta  invasão  à  fazenda  localizada  no  Município  de  Marabá/PA.
Considerando  que  não  houve  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  federal,  por  envolver
depredação a patrimônio particular, a Procuradora então titular do feito declinou de sua atribuição
para  o  Ministério  Público  Estadual  do  Pará.  Contudo,  a  2ª  CCR  não  homologou  o  declínio
considerando que o imóvel é objeto de ação de reintegração de posse, proposta pelo INCRA e
ação de  danos ambientais  proposta  pelo  MPF,  o  que  evidenciaria  o  interesse  federal.  Após,
oficiado,  o  INCRA respondeu  que  não  está  na  posse  da  área  em  questão  e  que  os  bens
danificados não são de sua propriedade.  Nova promoção de declínio  de atribuições.  Revisão
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diante da informação prestada pelo INCRA, evidencia-se que os
danos causados durante a referida invasão atingiram única e exclusivamente bens particulares
dos proprietários  da Fazenda e de seus  funcionários.  Neste contexto,  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.

048. Processo: 1.35.000.002036/2017-11 - Eletrônico Voto: 349/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

21/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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.

049. Processo: 1.36.001.000357/2017-26 - Eletrônico Voto: 251/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Autuação  de  motociclista  em  razão  de  ter  apresentado  documento
ideologicamente falso (CNH) à Polícia Rodoviária Federal, bem como por estar com a capacidade
psicomotora alterada em razão do uso de álcool. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Denúncia
oferecida pelo MPF em relação ao crime de uso de documento falso (CP, arts.  304 c/c 299),
perante a PRF. Declínio do feito quanto ao crime de dirigir veículo automotor embriagado (CTB,
art.  306),  uma  vez  que  não  há  conexão  ou  continência  entre  os  fatos  capaz  de  atrair  a
competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal quanto ao crime de embriaguez
ao volante. 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.

Homologação de Arquivamento

050. Processo: DPF/AM-00722/2012-INQ Voto: 703/2018 Origem: GABPRM1-BRC - BRUNO
RODRIGUES CHAVES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).
Manifestação  anônima  narrando  suposto  favorecimento  na  concessão  de  aposentadoria  por
invalidez a determinada beneficiária, praticado, em tese, por médico perito com o intuito de se
beneficiar com votos para sua carreira política. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Oficiado,  o  INSS  informou  que  a  beneficiária  é  segurada  obrigatória  da
Previdência  Social  na  condição  de  empregada  de  empresa,  sendo  que  esteve  em gozo  de
benefício em determinados períodos. Afirmou que o benefício em questão foi concedido de forma
regular,  visto  se  tratar  de  benefício  acidentário,  que  independe  de  carência  e  a  segurada
preencheu os requisitos previstos em lei. Ademais, em outras perícias realizadas, inclusive por
outro(s)  médico(s),  concluiu-se  pela  ocorrência  de  doença  incapacitante,  embasando  a
concessão/prorrogação do benefício  de auxílio-acidente.  Inexistência  de elementos suficientes
para  se  afirmar  que  houve  crime  na  conduta  do  médico  ou  da  beneficiária.  Ausência  de
materialidade delitiva. Esgotamento das diligências exigíveis. 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.

051. Processo: DPF/PHB/PI-00134/2016-INQ Voto: 24/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime de  furto  (CP,  art.  155).  Subtração  de motor  de  embarcação
veleira, que havia sido apreendida pela Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Em seu termo de declarações, o encarregado pela guarda do veleiro informou que, ao
tempo do fato, já havia sido nomeada nova depositária, além do que não sabia quem poderia ter
ocasionado o desaparecimento do motor.  As diligências empreendidas pela Polícia Federal no
sentido  de  coletar  detalhes  sobre  a  possível  localização  do  motor,  bem  como  de  intimar  a
depositária  responsável  pela  embarcação apreendida,  restaram infrutíferas.  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.

052. Processo: DPF/PHB/PI-00162/2015-INQ Voto: 687/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  desenvolvimento  clandestino  de
atividade de telecomunicação (Lei  n° 9.472/97,  art.  183),  sem a devida autorização do poder
concedente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A fiscalização ficou
impossibilitada  de  qualificar  os  reais  responsáveis,  pois  a  instalação  funcionava  a  portas
fechadas,  não possuindo locutor e sendo a atividade restringida a programações previamente
gravadas. A ANATEL informou que não possui elementos para qualificar os responsáveis pelo
funcionamento  da  rádio.  A  proprietária  do  imóvel  aduziu  que  a  residência  fora  locada
informalmente para indivíduo de vulgo "neguinho", que deixou o imóvel sem efetuar o pagamento
das  mensalidades.  A PF  encontrou  dois  telefones  que  pertenciam  a  dois  senhores,  mas  a
proprietária não os reconheceu como "neguinho". Ausência de elementos suficientes da autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

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

053. Processo: DPF/PHB/PI-00182/2016-INQ Voto: 25/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de desenvolvimento clandestino de telecomunicações (Lei  n°
9.472/97,  art.  183).  Exercício  de  atividade  de  radiodifusão  de  frequência  modulada  sem
autorização da ANATEL.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Por  ocasião da
fiscalização pela ANATEL, não se encontravam no local representantes da rádio, uma vez que as
dependências da residência encontravam-se fechadas. A Policia federal também não logrou êxito
na identificação dos responsáveis, seja ao realizar diligências de campo, seja ao colher provas
testemunhais, sendo que o imóvel encontrava-se fechado e a emissora não estava funcionando.
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.

054. Processo: DPF/RN-00957/2014-IP Voto: 530/2018 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER
MARTINS DE ARAUJO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra Agência dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos
técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc).
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: DPF/RO-0506/2017-INQ Voto: 67/2018 Origem:  GABPR6-GDOBC  -
GISELE  DIAS  DE  OLIVEIRA
BLEGGI CUNHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV). Subtração de R$
1.832,86  de  agência  dos  Correios,  além  de  danos  ao  patrimônio  do  imóvel.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em que pese o registro de imagens pelas
câmeras  de  segurança,  não foi  possível  identificar  os autores do crime,  pois  utilizavam suas
camisas para esconderem os rostos. Levantamento das impressões digitais e confronto com as
presentes  no  Sistema  Automatizado  de  Pesquisa  de  Impressões  Digitais  que  não  identificou
material  coincidente.  Ausência  de  linha  investigatória  capaz  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.

056. Processo: DPF/RO-0565/2014-INQ Voto: 199/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime de  estelionato  em desfavor  da  Caixa  Econômica
Federal " CEF (CP, art. 171, § 3º), no valor de R$ 2.000,00. Empréstimo fraudulento realizado com
uso de documentos de cidadão, que alega nunca ter realizado referida operação financeira na
CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Suspeito inicial do suposto
crime  não  foi  reconhecido  em  oitiva  de  funcionárias  da  CEF.  Embora  haja  demonstrada  a
materialidade  durante  a  investigação,  a  autoria  não  foi  identificada.  Inexistência  de  outras
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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.

057. Processo: DPF-TAB/AM-00045/2015-INQ Voto: 203/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática dos crimes de estelionato,  falsidade ideológica e/ou uso de
documento falso (CP, art. 171, § 3º, art. 299 e/ou art. 304), em desfavor do INSS. Manifestação
encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  comunicando  que  o  representado  teria  se
ausentado do serviço de médico previdenciário do INSS, por motivos de saúde, mas, ainda assim,
estaria em missão beneficente realizada no interior do Estado, de modo que, em tese, estaria
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fraudulentamente ausentando-se do trabalho na autarquia federal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art.  62, IV). Diligências. O referido profissional ingressou no cargo em 18/01/2013 e
pediu exoneração em 23/04/2015, tendo passado boa parte deste período afastado por motivo de
saúde. O médico teria se ausentado do serviço público regularmente para tratar de Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), sendo que consta dos autos documentos assinados por junta
médica e psicólogo esclarecendo que o investigado foi diagnosticado com a SIDA, motivo pelo
qual também estaria  tendo transtornos afetivos e quadros de depressão, sendo recomendado
tratamento  psicoterápico.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Inexistência  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.

058. Processo: DPF-0034/2017-INQ Voto: 23/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de furto (CP, art.  155, §2º) Saque referente a quantia de R$
966,00 da conta da vítima, mantida na agencia da Caixa Econômica Federal " CEF, supostamente
com cartão clonado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A CEF informou não
possuir  imagens  referente  ao  dia  em  que  ocorreu  o  saque  indevido,  ou  outros  meios  para
identificar  a  possível  fraude  eletrônica.  Ausência  de  autoria  delitiva  e  de  linha  investigatória
idônea. 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.

059. Processo: JF/CE-0815027-65.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 233/2018 Origem:  GABPR15-ELT  -  EDMAC
LIMA TRIGUEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, III), praticado contra caixa
de  autoatendimento  de  Agência  da  CEF.  Verificação  de  que  a  região  de  saque  do  terminal
encontrava-se danificada, com indício de violação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Perícia  papiloscópica  concluiu  que  não  foram  revelados  fragmentos  de
impressões papilares em condições técnicas para realização de futuros exames de confronto e
individualização. Inexistência de imagens de CFTV da época que ocorreram os fatos delituosos ou
de  testemunhas.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

060. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000069-3-INQ Voto: 138/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171, § 3º) e de falsificação
de  documento  público  (CP,  art.  297,  §  4º).  Representação  sigilosa  comunicando  suposta
simulação de demissão para a percepção de seguro-desemprego e omissão de registro na CTPS
de empregados de determinado supermercado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Requisição de informações ao MTE acerca dos empregados da empresa que
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foram  demitidos  nos  anos  de  2016  e  2017,  não  tendo  sido  encontradas  na  documentação
encaminhada os nomes das pessoas representadas. Realização de diligência no estabelecimento,
em que todos os funcionários entrevistados afirmaram que estavam devidamente registrados.
Nova requisição de informações ao MTE e oitiva das representadas. Não restou comprovada a
ocorrência das práticas delituosas noticiadas. Inexistência de lastro probatório mínimo da prática
de infração 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.

061. Processo: SR/DPF/PI-00788/2017-IPL Voto: 379/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto tentado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c art. 14, II) cometido
contra  Agência  dos  Correios,  com  a  destruição  ou  rompimento  de  obstáculo.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em 7/8/2015.  Ausência  de  elementos
suficientes da autoria delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta
de  outros  elementos  técnicos  formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,
vestígios biológicos, etc). Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: SRPF-AP-00342/2016-INQ Voto: 693/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento indevido do benefício salário maternidade por pessoa que não exerceria, em tese, a
profissão de pescadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. A
investigada  foi  ouvida  e  relatou  que  pratica  a  pesca  desde  sempre,  que  recebeu  salario
maternidade em decorrência do nascimento de seu filho e que não tem outra renda a não ser a
pesca, pois vive dela. Consta dos registros cadastrais da investigada na colônia de pescadores
que exercia atividade pesqueira artesanal em regime de economia familiar, sendo grande parte da
produção direcionada ao sustento dela e de seus familiares. Inexistência nos autos de elementos
suficientes que indiquem que a investigada não exerce a atividade de pesca. Esgotamento de
diligências exigíveis.  Ausência de provas da prática 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

063. Processo: SRPF-AP-00351/2016-INQ Voto: 229/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento indevido do benefício salário maternidade por pessoa que não exerceria, em tese, a
profissão de pescadora.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
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Oficiou-se o INSS solicitando cópia dos processos concessórios de salário maternidade em nome
da investigada, bem como o processo relativo ao RGP em seu nome, tendo sido os documentos
juntados aos autos. A investigada foi ouvida e relatou que pratica a pesca desde 11 anos de idade,
que recebeu salario maternidade em decorrência do nascimento de seus filhos e que não tem
outra renda a não ser a pesca, pois vive dela. Inexistência nos autos de elementos que indiquem
que a investigada não exerce a atividade de pesca. Não foram constatados vínculos ou outras
fontes de renda em seu nome. Não há testemunhas que comprovem qualquer coisa em sentido
contrário  à  investigada.  Esgotamento  de  diligências  exigíveis,  para  esclarecimento  do  caso
analisado. Ausência de provas da prática 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

064. Processo: SR/PF/CE-00692/2014-INQ Voto: 326/2018 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Companhia  Nacional  de
Abastecimento " CONAB, em que aponta indícios de irregularidades na execução do Programa de
Aquisição  de  Alimentos  "  PAA,  constatadas  durante  fiscalização  em  uma  das  associações
beneficiárias  do  programa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas
diligências, os fatos narrados não foram comprovados. Verifica-se dos autos que possivelmente
houve  um equívoco  na  entrevista  fiscalizatória  ocorrida  na  residência  de  um dos apicultores
beneficiário do programa, vez que os fiscais da CONAB questionaram o irmão do investigado, que
não era beneficiário do programa, se havia feito entrega de mel para a associação, acreditando
que  se  tratava  do  próprio  investigado.  Entretanto,  tal  equívoco  restou  esclarecido  pelos
depoimentos colhidos e pela resposta encaminhada à CONAB pela associação comunitária, todos
confirmando que o investigado trabalha como apicultor e que ele, de fato, fez a entrega do referido
insumo. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

065. Processo: 08190.128223/17-56 Voto: 508/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  anônima  em  que  o  declarante  comunica  supostos  crimes  de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Empresa que teria deixado de recolher tributos quando da realização de obras e
serviços  de  engenharia.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  I)  Diligências.
Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.  Oficiada,  a  Delegacia  da  Receita  Federal
informou que não há procedimento fiscal para apuração dos débitos em questão, bem como, após
a  análise  das  informações  disponíveis,  concluiu  que  não  existem  indícios  suficientemente
relevantes de sonegação fiscal ou apropriação indébita previdenciária, relacionados aos citados
fatos, para justificar, neste momento, a inclusão do contribuinte na programação de atividade fiscal
da Receita Federal. II) Sonegação de contribuições previdenciárias. Ausência de crédito tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

066. Processo: 1.03.000.002478/2017-63 Voto: 622/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento, pela PRM " Jaú/SP à Procuradoria Regional
Eleitoral, de cópias integrais de Inquérito Civil instaurado a partir de uma manifestação anônima
que  narrava  a  existência  de  uma  organização  criminosa  no  Município  de  Jaú.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto à suposta colaboração de igrejas para promoção
de candidatos, ressaltou o Procurador Regional Eleitoral oficiante que caberia o exame da matéria
sobre a perspectiva do abuso de poder econômico, porém, ações cíveis eleitorais para apurar o
referido abuso já  não são mais manejáveis,  em razão do decurso do prazo decadencial.  Em
relação à mencionada "compra" de partido político por um vereador, não há verossimilhança na
alegação e não há sua subsunção típica na legislação eleitoral. Quanto à alegada compra de
votos, que se enquadraria, em tese, no art. 299 do Código Eleitoral, não é possível comprovar
eventual corrupção eleitoral ativa no caso, considerando a ausência de elementos mínimos de
prova  da  referida  prática  delituosa.  Por  fim,  quanto  a  possíveis  crimes  comuns  e/ou  de
responsabilidade  perpetrados  pelo  prefeito  e  eventuais  partícipes,  consta  da  manifestação
ministerial do ICP informações quanto a remessa de cópia da notícia anônima à PRR 3ª Região,
para apuração, em razão do foro por prerrogativa de função. Homologação do arquivamento,
ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

067. Processo: 1.12.000.000636/2016-51 Voto: 16/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Advogado,
regularmente intimado, teria deixado de apresentar razões recursais em procedimento criminal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, os investigados
teriam sido representados pela Defensoria Pública da União, que apresentou as razões recursais
em Juízo. Tipo penal que exige o efetivo prejuízo à defesa. Materialidade delitiva não evidenciada,
uma vez que não houve prejuízo aos réus. Aplicação de multa na ordem de R$ 7.880,00 pelo
Juízo processante ao advogado e comunicação do fato à Ordem dos Advogados do Brasil " OAB.
Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

068. Processo: 1.13.000.001160/2017-19 Voto: 15/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  O  noticiante,  Juiz  do
Trabalho, comunicou que quando regressava à casa de seus sogros, um veículo de cor prata,
com os faróis altos ligados, parou próximo ao seu automóvel. Em seguida, o referido veículo fez
uma conversão e retornou, seguido por outro veículo de cor preta, tendo ambos permanecido, por
algum tempo, parados na esquina da rua em que residem os sogros do noticiante. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Polícia Federal encaminhou a notícia-crime com
sugestão de arquivamento, uma vez que não houve indicação mínima do possível autor do crime
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de ameaça, tendo havido apenas ilação em relação a processo que está sob sua custódia. O fato
de  dois  automóveis  permanecerem  parados  na  esquina  da  rua,  por  algum  tempo,  não
consubstanciam, por si só, o crime de ameaça. O próprio noticiante afirma que não se sentiu
diretamente ameaçado na ocasião.  Não há nos autos lastro  probatório  mínimo da prática de
infração penal e sua autoria. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

069. Processo: 1.13.000.002031/2017-48 Voto: 68/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP,
art.  171,  §3º),  em razão  de  obtenção  de  benefício  previdenciário  mediante  o  uso  de  laudos
periciais falsos, produzidos por dois médicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Não confirmação, pela Polícia Federal, dos fatos relatados. No caso, tendo em vista o lapso
temporal transcorrido, qual seja, nove anos desde a data dos fatos, bem como o esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, corroboram o arquivamento do procedimento. Aplicação do disposto na
Orientação  de  nº  26.  Inexistência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

070. Processo: 1.13.000.002142/2017-54 - Eletrônico Voto: 780/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).
Manifestação  anônima  comunicando  que  determinada  pessoa receberia  o  benefício  do  bolsa
família, sem atender aos requisitos legais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência. Pesquisa realizada no Portal da Transparência, tendo como base os anos de 2016 e
2017, comprovam que a investigada não recebeu qualquer transferência do bolsa família pelo
Governo  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

071. Processo: 1.13.000.002215/2016-27 Voto: 250/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).
Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando suposto recebimento
do  benefício  de  seguro  defeso,  por  pessoas  que  não  seriam  pescadores  artesanais  ou
profissionais, com o conhecimento dos representantes de associação de pescadores. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,
desacompanhados de elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação idônea.
Manifestante  não  indicou  o  nome de  uma pessoa sequer  que  estaria  recebendo o  benefício
indevidamente. Notificação do noticiante para interpor recurso sobre a decisão de arquivamento
ou apresentar novos documentos. Transcurso do prazo sem apresentação de recurso. Ausência
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de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

072. Processo: 1.14.000.000212/2018-83 Voto: 612/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Comunicação de que gerente do
Banco  do  Estado  do  Espírito  Santo  não  teria  cumprido  mandado  judicial  que  determinava  o
bloqueio da conta bancária de determinado titular, bem como a realização de transferência mensal
no valor de 20% dos seus proventos para conta informada pelo Juízo. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O referido banco, em resposta a ordem judicial, alegou que não seria
possível  realizar  o  bloqueio,  visto  que o saldo na conta  bancária  titularizada era insuficiente.
Também demonstrou  a  impossibilidade  de  realizar  as  transferências,  uma vez  que  inexistem
mecanismos eficazes e seguros, capazes de efetuar buscas manuais diárias até auferir o valor
desejado, havendo o BACEN acordado com as instituições financeiras e com o Poder Judiciário a
utilização do Sistema BACENJUD para tais casos. Não houve dolo em desobedecer a ordem
judicial,  uma  vez  que  o  Banco  prestou  esclarecimentos  razoáveis  ao  juízo  acerca  da
impossibilidade  de  seu  cumprimento.  Ausência  de  indícios  de  crime  capaz  de  ensejar  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

073. Processo: 1.15.000.002983/2017-97 - Eletrônico Voto: 320/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º) e/ou furto (CP, art.155, §4º, II  e IV)
cometido contra Agência da Caixa Econômica Federal " CEF, na modalidade "pesca de envelope".
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 29/01/2017, cujo prejuízo
apurado foi no valor de R$ 1.726,00 (mil, setecentos e vinte e seis reais). A CEF informa que o
sistema de vigilância eletrônico estava fora do ar, não tendo sido capturada nenhuma imagem que
pudesse servir de material para a identificação do(s) suspeito(s). Não houve a preservação do
local do crime a fim de subsidiar a realização de perícia técnica e o fato de terem decorridos mais
de  9  (nove)  meses  da  ocorrência  dificulta  e  inviabiliza  qualquer  linha  investigativa  apta  à
continuidade da persecução penal.  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) aptos a
direcionar novas diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.15.002.000420/2017-44 Voto: 422/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de cópia de acórdão de Tribunal de Contas
do Município, noticiando supostas irregularidades nas contas de Fundo Municipal de Saúde. De
acordo com o acórdão, o referido Fundo Municipal de Saúde não teria pago valores referentes a
empréstimos  bancários,  a  contribuições  sindicais  e  a  contribuições  ao  INSS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em sede de defesa administrativa, o interessado afirmou
que  acostou  aos  autos  todos  os  documentos  de  caixa,  bem  como  o  Demonstrativo  de
Arrecadação  -  DAR  e  extrato  da  conta  FPM,  comprovando  a  regularidade  dos  pagamentos
acostados.  Após  análise  das  justificativas  e  consultado  o  banco  de  dados  do  Sistema  de
Informações Municipais (SIM), o TCE informou que foi sanada a falha relativa aos repasse das
contribuições  ao  INSS.  Já  quanto  às  omissões  de  pagamento  de  empréstimos  bancários  e
contribuições sindicais, tais ilícitos não são de atribuição do MPF, pois não se enquadram no art.
109 da CF. Estando sanada a irregularidade quanto ao INSS, não há nos autos em epígrafe objeto
que enseje a apreciação do MPF. Desnecessidade de remessa ao Ministério Público Estadual,
uma vez que o acórdão do TCM também foi encaminhado ao referido órgão. Homologação do
arquivamento.

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

075. Processo: 1.16.000.003847/2017-87 - Eletrônico Voto: 221/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto assédio moral e ameaças praticadas contra militar por seus superiores
no âmbito de Distrito Naval da Marinha do Brasil.  Segundo o representante,  apesar de haver
comunicado os fatos ao Ministério Público Militar " MPM, eles não foram corretamente apurados,
restando  as  suas  representações  arquivadas.  Solicita,  portanto,  o  "acompanhamento  de
sindicância  ou  IPM  na  Marinha  por  servidores  ou  Promotores  do  MPF"  para  "garantir
imparcialidade", ante a suposta omissão do MPM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Verifica-se que foi instaurado expediente no âmbito da 2ª Procuradoria de Justiça Militar em
Brasília/MPM, que restou arquivado sob o argumento de que o militar não declinou informações
importantes, tais como, circunstâncias fáticas e quais seriam os autores das supostas condutas
ilícitas. Quanto ao crime de ameaça, o MPM se posicionou no sentido de que não foi comprovada.
O MPF não possui condição de órgão de sobreposição ao MPM, não lhe cabendo revisar ou
fiscalizar o seu exercício funcional. Caso o noticiante entenda que houve omissão por parte do
MPM,  deve  noticiar  os  fatos  à  Corregedoria  do  referido  órgão  ou  ao  Conselho  Nacional  do
Ministério Público. Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.17.000.001404/2017-14 - Eletrônico Voto: 488/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade documental (CP, art. 298), em razão da
falsificação  de  assinatura  de  avalista  presente  em  "Contrato  de  Empréstimo/Financiamento",
Producard e Nota Promissória. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assinaturas
simuladas que foram apostas nos documentos na data de 03/08/2005. Transcurso de mais de 12
(doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

077. Processo: 1.17.000.002043/2017-23 - Eletrônico Voto: 485/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo IBAMA. Suposta prática de crime
contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I) atribuída a representantes de empresa privada,
que teriam inserido informação falsa no Cadastro Técnico Federal " CTF, quanto ao seu porte
econômico, declarando-se como microempresa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
No caso sob análise, os documentos encaminhados pelo IBAMA revelam tão somente a lavratura
de  um  auto  de  infração  que  impõe  o  pagamento  de  multa,  oportunizando  ao  autuado  o
oferecimento de defesa. Portanto, não há qualquer informação a respeito da constituição definitiva
do  crédito.  O  Ministério  Público  Federal  deverá  ser  comunicado  da  decisão  final,  na  esfera
administrativa, acerca da exigência fiscal do crédito tributário, nos termos do art. 83 da Lei n.
9430/96.  Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte
investigado. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  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.
Ausência de justa causa, no presente momento, 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.

078. Processo: 1.17.000.002451/2017-85 Voto: 176/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 309 e 310 do Código
Eleitoral. Suposta existência de voto e apresentação de justificativa, para um mesmo turno de
eleição, de eleitores dos municípios de Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos que já foram objeto de processo que tramitou na 2ª
Zona Eleitoral,  tendo  sido  devidamente analisados.  Procedimento administrativo  concluiu  pela
inexistência de irregularidades, com o arquivamento do feito. Ausência de medidas judiciais ou
extrajudiciais a serem adotadas. 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.

079. Processo: 1.17.000.002465/2017-07 - Eletrônico Voto: 695/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Suposta inserção fraudulenta de
terceiros (laranjas) no quadro societário de empresa executada pela Fazenda Nacional. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Os  registros  da  empresa  na  Junta
Comercial revelam que a empresa passou a pertencer aos investigados em alteração contratual
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ocorrida no ano de 1991. Fatos ocorridos aproximadamente a 26 anos. Pena máxima cominada
entre 1 (um) e 3 (anos) 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

080. Processo: 1.17.002.000198/2017-13 - Eletrônico Voto: 14/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
manifestante  relata  a  ausência  de  retenção  e  recolhimento  previdenciário  sobre  verbas
remuneratórias  de  06  (seis)  servidores  de  câmara  de  vereadores  municipal,  sendo  que
teoricamente não possuem vínculo com o regime geral de previdência social e nem com regime
próprio.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Situação  anômala  do  caso
concreto. Informações de que a administração pública possui a Lei Municipal n° 2.535/73, que não
prevê nenhum desconto previdenciário para os servidores por ela regidos, tendo vigorado mesmo
após as diversas reformas do sistema previdenciário brasileiro. Acórdão do Tribunal de Contas
Estadual determinando que seja promovida revisão legislativa, iniciada pelo Chefe do Executivo,
com vistas a adequar a situação previdenciária de seus servidores,  vinculando-os ao Regime
Geral de Previdência (EC n° 20/98). Cópia integral dos autos encaminhada à unidade fiscal para
eventual apuração. Representação Fiscal para Fins Penais a ser oportunamente encaminhada ao
Ministério  Público  Federal  em caso  de  constatação  de ilícito  penal.  Materialidade  delitiva,  de
plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente
deixaram de ser repassados para a autarquia previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

081. Processo: 1.18.000.003047/2017-91 Voto: 694/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), devido à ausência de resposta de
empresa privada (academia) à ofício de juiz federal requisitando a qualificação de profissional de
educação física daquela sociedade, para instruir eventual requisição judicial de instauração de
inquérito  policial  para  apuração  de  ocorrido  em  que  o  referido  empregado  teria  ofendido  o
magistrado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O ofício, dirigido ao representante
da empresa, requisitava a apresentação de dados do funcionário da empresa para instauração de
inquérito policial e a aplicação de medidas disciplinares contra o profissional. Como não houve
resposta,  o  magistrado  requisitou  à  Policia  Federal  a  instauração  de  inquérito  para  apurar  a
prática do crime de desobediência, supostamente praticado pelo proprietário da academia. Trata-
se de crime doloso, não se admitindo modalidade culposa. A norma incriminadora em pauta tutela
a Administração Pública, no tocante à autoridade e ao respeito devidos às ordens legais emitidas
pelos funcionários públicos em geral, no regular desempenho das suas funções e tendo em vista
o  interesse  público.  Assim,  o  crime  de  desobediência  só  se  perfaz  quando  verificado  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público,  proferida dentro da competência e no
exercício regular da função, requerendo-se ainda o conhecimento inequívoco da ordem legal, bem
como a possibilidade material do seu cumprimento. Condições inexistentes no caso em exame.
Ausência de elementos mínimos da materialidade. Falta de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

082. Processo: 1.18.001.000684/2017-04 - Eletrônico Voto: 321/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pelo Juízo Federal de Gurupi/TO,
para  apurar  eventual  prática  do  delito  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342),  em  razão  de
informações divergentes prestadas a oficial de justiça. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Verifica-se dos autos que as certidões  acostadas informam nomes diferentes para  a
pessoa  que  supostamente  teria  prestado  informações  divergentes  ao  oficial  de  justiça,  não
havendo certeza de que as informações tenham sido prestadas pela mesma pessoa. O oficial de
justiça possui o dever funcional de averiguar as informações que lhe foram fornecidas, razão pela
qual,  no  caso,  considera-se  que  a  informação prestada  não  possuiu  relevância  apta  a  gerar
consequências jurídicas. Ausência de indícios da prática de 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.

083. Processo: 1.18.002.000352/2017-10 - Eletrônico Voto: 360/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Noticiante
informa que a empresa em que trabalhou não repassou ao INSS os valores recolhidos de seu
salário, no período de 08/2016 a 02/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação de que a representante esteve empregada,  na realidade,  por  apenas 05 (cinco)
meses na empresa, com remuneração modesta.  Eventual supressão de contribuição que não
alcançaria  o valor de R$ 10.000,00.  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.

084. Processo: 1.18.002.000406/2017-39 - Eletrônico Voto: 22/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato e de invasão de terras da União (CP, art. 171 § 3º
e  Lei  4.947/66,  art.  20).  Notícia  de  que  indivíduo  teria  adquirido  ilicitamente  parcela  do
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assentamento PA Cunha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Documento juntado
pelo representante não comprova a alegação de que o investigado adquiriu ilicitamente a parcela
do imóvel. Da análise do referido documento, extrai-se que houve uma cessão de direitos entre
particulares, no ano de 2006, de imóvel que não tem nenhuma relação com o assentamento.
Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: 1.19.005.000026/2017-37 Voto: 101/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BALSAS-MA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  particular  narrando  suposto  crime  de
homicídio (CP, art.  121), praticado contra o pai da representante,  possivelmente em razão de
conflitos envolvendo posse de terra (área indígena). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Existência de laudo de exame cadavérico concluindo que a causa da
morte foi acidental por afogamento. Ademais, outro filho da vítima informou à polícia que o pai
realmente faleceu afogado e que o fato ocorreu depois de ele ter ingerido bebida alcoólica e ter
ido tomar banho de rio. Inexistência de lastro probatório mínimo da prática de infração 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.

086. Processo: 1.22.000.003817/2017-73 Voto: 231/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7492/86. art.  8º)
decorrente da contestação, dentre outros pontos, de juros pactuados e cobrados em contrato de
arrendamento mercantil firmado com instituição financeira privada. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Tem-se que no presente pleito, os juros remuneratórios pactuados são de
1,86% mensal e 24,75% ao ano. Os referidos juros estariam acima do limite de 12% estipulados
pelo  art.  192,  §3º,  da  Constituição  Federal,  porém  referido  dispositivo  foi  alterado  pela  EC
40/2003. A Súmula 382 do STJ aduz que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por  si  só,  não indica abusividade".  Também a Súmula 596 do STF estipula  que "As
disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro  Nacional".  Juros  que  não  foram  pactuados  à  revelia  das  normas  do  Conselho
Monetário Nacional. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.23.000.002362/2017-31 Voto: 676/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.342),  cometido  em  audiência
trabalhista.  Notícia  encaminhada  ao  MPF  pelo  Juízo  da  12ª  Vara  do  Trabalho  de  Belém,
comunicando que a testemunha teria mentido em relação ao tempo trabalhado na empresa, que
seria de 7 a 8 meses, e não de 10 meses como dito anteriormente, bem como sobre a forma que
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teria  entrado na empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A testemunha
admitiu as inverdades quando advertido sobre a retratação. De acordo com o disposto no art. 342,
§ 2º, do CP, a retração extingue a punibilidade quando realizada antes da sentença no processo
em que ocorreu o ilícito. Homologação do arquivamento.

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

088. Processo: 1.23.000.002962/2017-08 Voto: 21/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de Fato. Possível crime previsto no art.  20 da Lei n° 7.492/86. Suposta aplicação, em
finalidade diversa, de financiamento obtido por meio do programa FINAM, então administrado pela
SUDAM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De acordo com os relatórios
constantes  nos  autos,  os  recursos  fornecidos  foram  aplicados  no  projeto,  chegando  a  uma
execução  de  92,45%  em  2006.  Após  a  referida  data,  houve  desativação  do  projeto,  com
paralisação da obra e transferência de parte dos equipamentos para área distinta do projeto.
Inexistência de elementos,  no momento,  que justifiquem o enquadramento típico no crime de
desvio de finalidade, mas sim de um insucesso na execução do projeto, que acarretou paralisação
da obra e abandono dos equipamentos. Ilícito de natureza civil e administrativa que foi investigado
no  competente  processo  administrativo  apuratório,  que  redundou  na  aplicação  de  sanção
(cancelamento  do  financiamento)  e  autoriza  a  cobrança  administrativa  e  judicial  dos  valores
devidos. 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.

089. Processo: 1.23.005.000330/2017-51 Voto: 384/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  apresentada  pelo  Banco  da  Amazônia  "
BASA,  comunicando  possível  prática  dos  crimes  previstos  no  art.  171,  §  2º,  III,  do  CP
(defraudação de penhor) e no art. 20 da Lei n° 7.492/86 (aplicação, em finalidade diversa, de
recursos provenientes de financiamento). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
abandono  da  propriedade  pela  mutuária,  conforme  reconhecido  pelo  próprio  BASA,  não  foi
voluntário, mas sim por um ato do próprio Estado. Informações prestadas pela própria instituição
financeira dão conta de que famílias de não indígenas foram retiradas da localidade, algumas sem
direito à indenização e sem levar consigo bens ou benfeitorias, em virtude da demarcação da
Terra Indígena e da atuação conjunta da Força Nacional, Polícia Federal, FUNAI e IBAMA para
cumprir a desocupação. Impossibilidade de se imputar responsabilidade penal à envolvida, em
razão do curso dos acontecimentos na situação fática concreta. Inexistência de indícios da prática
de crime em sua 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.

090. Processo: 1.24.000.001249/2017-00 Voto: 719/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação formulada por associação de deficientes
noticiando o possível cometimento de crimes de sonegação fiscal, atribuídos a representantes de
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empresa privada, em conluio com outras duas associações. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Existência de Relatório Técnico (fls. 42/44) efetuado no âmbito do Ministério Público
Estadual,  no  qual  não  foi  possível  concluir  pela  existência  de  qualquer  crime,  sobretudo
considerando a ausência de "informações sólidas, consistentes e confiáveis que possibilitassem
emissão de juízo valorativo acerca de suas contas". Comunicação dos fatos narrados à Receita
Federal do Brasil,  para apuração no âmbito de suas atribuições. Ausência de crédito tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante 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.  Caso,  após  atuação  do  Fisco,  venha  a  se  constituir
definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,  configurando,  assim,  a  indispensável  condição  de
procedibilidade,  o  Ministério  Público  Federal  prontamente  promoverá  a  devida  ação  penal.
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.

091. Processo: 1.24.000.001303/2017-17 Voto: 348/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação particular, em que solicita investigação para
apurar fraude processual e outras irregularidades em ação trabalhista na qual era parte, atribuindo
a  conduta  ao  magistrado,  em  razão  de  decisão  favorável  à  empresa  contra  quem  litigava.
Posteriormente, o representante junta nova documentação relatando que teve o resultado de um
exame de ressonância magnética fraudado, o que o teria prejudicado na obtenção de benefício de
auxílio-doença junto ao INSS e causado sua demissão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Pelo relato dos fatos em questão percebe-se que, em um primeiro momento, trata-se
de uma discordância do representante quanto a decisão do magistrado, conclusão a qual também
chegou a Corregedoria Regional da Corte Trabalhista. Dessa forma, as condutas apontadas como
criminosas,  na forma como narradas,  não possuem este aspecto.  Em um segundo momento,
trata-se de uma discordância do representante contra o resultado de um exame de ressonância.
Eventual investigação nesse sentido, ainda que fosse de atribuição do Ministério Público Federal,
carece de justa causa para o prosseguimento do feito, sendo que já se passaram 07 anos desde o
referido  exame,  o  que  prejudicaria  a  realização  de  qualquer  perícia.  Homologação  do
arquivamento.

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

092. Processo: 1.24.000.001391/2015-87 Voto: 74/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1°, III, IV) por parte de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências.  A Procuradoria da Fazenda Nacional da Paraíba informou que os débitos
inseridos em Dívida Ativa da União, constituídos em face da empresa, estão com a exigibilidade
suspensa em virtude de decisão judicial proferida nos autos de Ação Ordinária. Inexistência de
providências concretas a serem tomadas pelo MPF enquanto perdurar a mencionada suspensão,
à  exemplo  do  que  ocorre  no  parcelamento.  Ademais,  o  Procurador  da  República  oficiante
determinou expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional para que comunique o MPF
na hipótese de os débitos voltarem a ser exigidos. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
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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.

093. Processo: 1.24.000.001914/2017-57 - Eletrônico Voto: 26/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º)  Suposto  silenciamento  da
funcionária  de  que  estava  grávida,  para  o  recebimento  de  seguro-desemprego,  quando  foi
demitida sem justa causa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de
indícios  de  fraude  na  percepção  das  verbas  rescisórias  e  dos  valores  referentes  ao  seguro-
desemprego. A funcionaria soube tardiamente da gravidez, depois de sua demissão. Não há como
concluir  pela  má-fé  da então  empregada ao silenciar  sobre  sua  gravidez,  até  porque  para  a
demissão  é  imprescindível  o  exame  demissional,  o  que  impediria  a  sua  demissão  pelo
empregador. Não se encontram presentes evidências apontando a prática do crime de estelionato.
Insuficiência de elementos de informações mínimos que possibilitem presumir qualquer conduta
ardilosa  por  parte  da  funcionária  para  obter  para  si  vantagem  em  detrimento  da  União.
Homologação do arquivamento.

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

094. Processo: 1.24.001.000195/2016-66 Voto: 656/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), vislumbrados a partir
de acórdão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, atribuídos ao gestor do Fundo Municipal
de Saúde no Município de Umbuzeiro/PB, supostamente por ter retido R$ 15.885,38 a título de
contribuição de segurados do INSS, bem como por deixar de recolher e empenhar R$ 118.404,81
referentes à obrigações patronais, no ano de 2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Diligências  junto  à  Receita  Federal.  Verificada  a  existência  de  créditos  tributários
constituídos  por  declaração  do  contribuinte,  referente  ao  período  de  2007,  não  se  podendo
afirmar, contudo, se são dos mesmos apontados pelo Acórdão do TCE/PB, tendo em vista que os
dados solicitados só estão disponíveis no SAGRES a partir de 2009. Fatos ocorridos no ano de
2007  que  se  encontram  fulminados  pelo  instituto  da  decadência  (CTN,  art.  150,  §  4º)
impossibilitando  a  abertura  de  ação  fiscal  e,  consequentemente,  a  eventual  constituição  de
créditos tributário/previdenciário. Crimes de natureza material. Necessária a constituição definitiva
do crédito tributário  como condição de procedibilidade da persecução penal.  Precedente STJ:
"Segundo entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça, os crimes de sonegação de
contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, por se tratarem de delitos de
caráter material, somente se configuram após a constituição definitiva, no âmbito administrativo,
das exações que são objeto  das condutas (Precedentes)."  (RHC 42.824/SC,  Rel.  Min.  Jorge
Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  03/02/2014).  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.

095. Processo: 1.24.003.000041/2016-54 Voto: 717/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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PATOS-PB

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Possível  recebimento  indevido  de
aposentadoria por invalidez, concomitantemente ao exercício de atividade remunerada. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após nova perícia médica realizada, constatou-se a
inexistência  das condições que ensejaram a aposentadoria  por  invalidez,  promovendo-se,  em
seguida, a cessação do benefício. Inexistência de provas que demonstrem o retorno do segurado
à atividade laboral concomitante ao recebimento do benefício. Não há, nos autos, elementos de
informações que demonstrem ter o segurado apresentado documentação falsa ou praticado outra
fraude para a concessão do benefício. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

096. Processo: 1.25.000.001452/2017-31 Voto: 505/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  apresentada  por
associação de ensino particular contra advogada, que supostamente teria praticado os crimes de
constrangimento ilegal (CP, art. 146), violação de segredo profissional (CP, art. 154), extorsão (CP,
art. 158), falsidade ideológica (CP, art. 299) e do delito previsto no art. 10 da Lei 9.296/96, em
autos de Reclamação Trabalhista. Fatos também comunicados pela representante ao Juízo da 17ª
Vara do Trabalho em Curitiba/PR. Ao tomar conhecimento do presente procedimento, a advogada
investigada requereu ao Ministério Público Federal a adoção de providências pela suposta prática
de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339),  por  parte  da  associação  denunciante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A partir dos fatos narrados e da análise das
provas carreadas aos autos, não foi possível constatar a materialidade dos crimes imputados à
advogada investigada. Quanto ao pedido de providências requerido pela advogada, o fato de ter
sido apresentado uma representação ao Ministério Público Federal,  por si só, não configura a
prática  do crime de denunciação  caluniosa.  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.

097. Processo: 1.25.000.001545/2014-12 Voto: 6/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  em  que  se  buscou  identificar  o  patrimônio  de  doleira
investigada no começo da Operação Lava Jato (especificamente Operações Dolce Vitta I e II) e
com condenação transitada em julgado pela prática do crime do artigo 22 da Lei n. 7.492/86, do
artigo 16 da Lei n. 7492/86, do artigo 333 do Código Penal e do artigo 2º da Lei 12.850/2013.
Posteriormente,  foi  celebrado  pelo  Ministério  Público  Federal  com  a  investigada  Acordo  de
Colaboração Premiada, no bojo do qual foi reconhecido o perdimento em favor da Justiça de
diversos bens, direitos e valores de sua propriedade ou por ela controlados mediante interpostas
pessoas. O acompanhamento da execução do Acordo de Colaboração Premiada é feito nos autos
n. 5000665-35.2017.404.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Considerando a celebração do
Acordo  de  Colaboração,  não  há  razão  para  continuidade  deste  Procedimento  Investigatório
Criminal. Promoção de arquivamento. Remessa dos autos à 2ª CCR com fundamento no art. 19
da Resolução nº 181, de 07/08/2017, do CNMP. Injustificável prosseguimento do presente feito,
que se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

098. Processo: 1.25.000.004074/2017-47 - Eletrônico Voto: 103/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que a Polícia Militar fora abordada por transeuntes e alertada
sobre o  possível  arrombamento  de uma agência  dos  Correios,  pois  perceberam que a porta
estava  entreaberta.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Verificação pelos policiais de que no local não havia sinal de arrombamento ou qualquer situação
de anormalidade. A gerante da unidade dos Correios informou que o alarme ligado à empresa de
monitoramento disparou apenas com a chegada dos policiais e que o sistema de câmeras não
registrou qualquer movimentação suspeita em seu interior. Apuração interna dos Correios concluiu
não ter havido qualquer subtração no local. Inexistência de lastro probatório mínimo da prática de
infração penal e sua autoria. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

099. Processo: 1.25.008.000590/2017-22 - Eletrônico Voto: 223/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime de estelionato (CP, art.  171,  § 3º).  Representação
sigilosa  comunicando  suposta  existência  de  empregados  recebendo  seguro-desemprego  em
concomitância com o exercício de atividade laboral em empresa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,  desacompanhados  de
elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação idônea, como, por exemplo, o
nome dos funcionários trabalhando irregularmente. Diligência. Tentativa frustrada de se oficiar o
representante para que complementasse as informações apresentadas. Consta dos autos que foi
determinada a remessa de cópias da notícia à Gerência Regional do Trabalho e Emprego para
adoção de eventuais medidas cabíveis. Inexistência, até o momento, de lastro probatório mínimo
da prática de infração 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.

100. Processo: 1.25.008.000716/2017-69 - Eletrônico Voto: 17/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §3º).
Possível recebimento ilícito de auxílio-doença. Informações de que o investigado teria exercido
atividade remunerada durante o recebimento do benefício. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). O noticiado continuou a trabalhar até que sobreviesse o resultado da ação movida
contra o INSS pois necessitava sustentar-se a si e à sua família. Ademais, o interessado celebrou
acordo de parcelamento com o INSS do valor recebido indevidamente, tendo quitado a dívida.
Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

101. Processo: 1.25.011.000268/2017-44 - Eletrônico Voto: 20/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171), entre particulares. Venda
de produtos (celulares) pela internet, sem a entrega da mercadoria. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Enunciado n° 50 da 2ª CCR. Inexistência de elementos de informações
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução
penal. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, uma vez o referido
órgão ministerial já foi comunicado dos fatos pelo Juizado Especial Cível e pelo Procurador da
República oficiante. Manifestação do representante, que não altera o panorama fático/probatório
do caso. Homologação do arquivamento.

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

102. Processo: 1.28.000.001069/2017-71 Voto: 697/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Suposta  apresentação  de  informações falsas  ao  INSS,  com o  objetivo  de  concessão de
aposentadoria  rural.  A investigada  teria  declarado  na  entrevista  rural,  feita  pelo  INSS  para
concessão do benefício, que "comprou" o INCRA da terra, a fim de firmar declaração de atividade
rural pelo período de 20 anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Ausência de prejuízo aos cofres da autarquia previdenciária.Consta nos autos comunicação de
decisão  do  INSS,  cujo  teor  revela  o  indeferimento  do  pedido  de  benefício  formulado  pela
investigada.  Trata-se  de  delito  perpetrado  por  pessoa  de  baixa  instrução  que  não  possui  a
compreensão dos efeitos que podem advir da prática criminosa. Após audiência ministerial, não
ficou caracterizado o dolo necessário à configuração do crime de estelionato. Homologação do
arquivamento.

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

103. Processo: 1.29.000.003711/2017-19 Voto: 491/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  informação de  que  uma agência  dos  Correios  em
Taquari/RS se encontrava com a porta de acesso aberta. Fatos narrados por escrivão da Polícia
Civil, ao plantão da PF/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em
contato com a segurança da agência dos Correios, o perito de plantão apurou que o motivo da
porta estar aberta seria o vento forte ocorrido no início da noite. Ausência de indícios mínimos de
crime. Homologação do arquivamento.

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

104. Processo: 1.29.000.003768/2017-18 Voto: 27/2018 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). Manifestante relata que teve sua carteira
furtada enquanto dormia em Hostel na Tailândia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Não verificação da ocorrência de quaisquer da hipóteses de aplicação da lei brasileira ao
caso, conforme previsto no art. 7º do CP (extraterritorialidade). Atribuição da polícia do país em
que ocorreu o fato para apuração de eventual ilícito. Homologação do arquivamento.

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

105. Processo: 1.29.000.004110/2017-23 - Eletrônico Voto: 350/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Suposta fraude no
requerimento/recebimento de seguro-desemprego, por duas pessoas que teriam feito acordo de
demissão para  sacarem o FGTS e receberem as  parcelas  do referido  benefício.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de 2004. Pena máxima cominada
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, III). Extinção da punibilidade (CP, 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.

106. Processo: 1.29.002.000302/2017-41 - Eletrônico Voto: 216/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171, §
3º). Representação sigilosa comunicando suposta existência de empregado recebendo seguro-
desemprego em concomitância com o exercício de atividade laboral em empresa, sem anotação
em CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Requisição ao
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  "  MTE  para  que  fosse  realizada  fiscalização  no
estabelecimento. O órgão fiscalizador, no entanto, respondeu que não logrou êxito em localizar a
empresa denunciada.  Tentativa frustrada de se oficiar  o representante para que informasse o
endereço correto, em razão de seu endereço também não existir. Impossibilidade de se apurar a
suposta ocorrência das práticas delituosas noticiadas, em razão da impossibilidade de realização
de  fiscalização  no  estabelecimento  (endereços  não  localizados),  bem como  dos  fatos  terem
ocorrido há mais de dois anos. Inexistência de lastro probatório mínimo da prática de infração
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.

107. Processo: 1.29.003.000250/2017-01 Voto: 70/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

42/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).
Representação sigilosa informando suposta fraude no recebimento de seguro-desemprego, uma
vez  que  empregados  de  determinada  empresa  estariam trabalhando  e  recebendo  o  referido
benefício  concomitantemente.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.
Realização  de  fiscalização  pelo  Ministério  do  Trabalho  na  empresa  noticiada.  Relatório  de
inspeção  que  não  constatou  trabalhadores  sem  registro  no  local  fiscalizado,  bem  como
trabalhador recebendo indevidamente seguro-desemprego. Inexistência de indícios da prática do
crime de estelionato. 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.

108. Processo: 1.29.008.000632/2017-86 - Eletrônico Voto: 463/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) cometido contra Laboratório de Bovinocultura da
UFSM. Suposto abate clandestino (abigeato) de vacas em área distante da sede, na localidade
denominada Campo do Fundo. O fato foi noticiado à Polícia Federal pelo professor responsável
pelo referido laboratório. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A polícia
não  logrou  êxito  em  encontrar  quaisquer  objetos  pertencentes  aos  autores  do  crime  ou
testemunhas aptas a  elucidar  os fatos.  Da análise do conjunto  probatório  coligido nos autos,
verifica-se que não há elementos suficientes para apontar a autoria delitiva, tampouco diligências
úteis  a  serem realizadas.  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.

109. Processo: 1.30.001.004841/2017-48 Voto: 704/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível crime de exercício arbitrário ou abuso de poder
(CP, art. 350), supostamente praticados por militares contra advogado. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Noticia o advogado que nas audiências ocorridas no âmbito do Hospital
Naval  Marcílio  Dias  os  advogados  têm  seus  celulares  apreendidos  e  não  lhes  é  permitida
qualquer manifestação no curso da audiência. Fatos narrados que foram objeto de sindicância
militar  que  concluiu  que  as  condutas  apuradas estão  amparadas por  normas internas  e  não
constituem crime ou contravenção disciplinar. Possível desrespeito aos direitos e prerrogativas
dos advogados que já foi comunicado à OAB. Ausência de elementos mínimos do cometimento do
crime tipificado no art. 350 do Código 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.

110. Processo: 1.30.001.004860/2012-60 Voto: 692/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Justiça de Transição "  Memória e Verdade. Apuração da
morte e desaparecimento, durante o regime militar, do militante político THOMAZ ANTÔNIO DA
SILVA MEIRELLES  NETTO  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
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Desaparecidos  Políticos,  p.  1661/1665).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Desaparecimento da vítima ocorrido em 07/05/1974. Diversas diligências realizadas. Ausência de
elementos suficientes da autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática
de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

111. Processo: 1.30.005.000520/2017-34 Voto: 100/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de cópias de processo judicial, em que consta despacho do
Juiz Federal determinando que a parte autora trouxesse aos autos prova da adequada destinação
dos valores já liberados pelo Ministério da Saúde (compra de medicamentos), sob pena de não
liberação  de  novo  montante.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não
caracterização do crime de desobediência, uma vez que o próprio despacho judicial estabeleceu
sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  ou  administrativa,  bem  como  não  mencionou  a
possibilidade de crime oriunda do descumprimento da ordem (Enunciado n° 61 da 2ª CCR). Não
verificação de eventual crime de estelionato ou apropriação indébita dos valores já liberados, que
foram pagos por força de decisão judicial que reconheceu a obrigação da União ao pagamento.
Inexistência de indícios da prática de 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

112. Processo: 1.32.000.000177/2017-01 Voto: 136/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Chave  de  motocicleta  particular
subtraída, ao ser deixada no porta objetos de agência da CEF, para possibilitar a passagem pelo
detector de metais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificação,
por meio do sistema de câmeras de segurança, que o objeto foi furtado por pessoa desconhecida.
Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de alterar o atual  panorama
probatório. 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.

113. Processo: 1.33.001.000515/2017-50 - Eletrônico Voto: 617/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima.  Suposta  prática  de  crime  de
sonegação fiscal (CP, art. 337-A) atribuída a representantes de empresa privada, na importação
de matéria-prima. Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Expedição de
ofício à Receita Federal, mediante extração integral de cópias do presente procedimento, para
apurar  possíveis  irregularidades  atribuídas  à  empresa.  Ausência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
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cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Ausência de justa causa, no presente momento, 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.

114. Processo: 1.33.003.000222/2017-52 Voto: 78/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  comunicação  do  Departamento
Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), noticiando suposto crime de estelionato, tipificado no
art. 171 § 3º do Código Penal, praticado por farmácia vinculada ao programa Farmácia Popular do
Brasil.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Segundo consta  no  Relatório  de
Auditoria nº 16501, a empresa não apresentou cópias de todas as notas fiscais dos medicamentos
vendidos por  meio do Programa Farmácia Popular  do Brasil  durante o  período de 01/2013 a
06/2015, bem como teria dispensando medicamentos e correlatos em data posterior ao óbito de
diversos  clientes.  Supostas  irregularidades  que  totalizaram  o  valor  de  R$  255.685,27  que  a
farmácia investigada teria de devolver ao Fundo Nacional de Saúde. A empresa argumentou que
nem todos  os  medicamentos  e  correlatos  possuíam  notas  porque  era  cadastrado  apenas  o
produto principal e utilizado o mesmo código de barras para similares e correlatos. Mesmo erro
identificado nestes autos foi encontrado em outras auditorias. Possível dúvida gerada pelo texto
da Portaria nº 971 do Ministério da Saúde sobre o assunto. Sustenta a farmácia investigada que
todos os medicamentos foram efetivamente entregues à população. Ademais, embora a conduta
da empresa tenha causado dano ao erário, o crime acima supracitado exige o elemento subjetivo
do  dolo,  o  que  não  resta  comprovado  no  caso.  Insuficiência  de  elementos  de  informações
mínimos que possibilitem presumir qualquer conduta ardilosa por parte da empresa 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.

115. Processo: 1.34.001.009746/2017-91 Voto: 28/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante  relata  que  teria  sido  vítima  de  furto  de  bilhete  de  loteria  premiado,  praticado  por
funcionária  do  estabelecimento  lotérico.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Encaminhamento de ofício à lotérica, com solicitação de informações. Oitiva da vítima,
para  que  prestasse  esclarecimentos  sobre  o  ocorrido.  As  declarações  prestadas  pela  vítima
carecem de  verossimilhança,  alegando,  por  exemplo,  que  chegou  à  conclusão  de  que  havia
ganhado o prêmio pelo fato de a funcionária ter feito "cara feia" e incorporado (expressão utilizada
com  cunho  espiritual).  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,  desacompanhados  de
elementos  de  informação  capazes  de  possibilitar  uma  investigação  idônea.  Manifestação  do
interessado.  Ausência  de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

45/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

116. Processo: 1.34.015.000330/2017-59 Voto: 222/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que
titular de Serviço Notarial  e Tabelionato de Três Lagos/MS, que está situado há mais de 300
quilômetros de São José do Rio Preto/SP, estaria matriculado em curso de medicina (presencial e
de período integral) de faculdade sediada na referida cidade paulista. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiado, o Ministério da Educação " MEC informou a
inexistência de inscrição no FIES em nome do investigado, o que afasta eventual suspeita de
fraude na obtenção de financiamento estudantil.  Existência de procedimento administrativo em
andamento  perante  a  Corregedoria-Geral  de  Justiça  (Pedido  de  Providência  n°
126.152.0115/2017) para apuração da responsabilidade do titular do serviço notarial pela prática
dos  fatos  noticiados.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime,  no  presente  momento.
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.

117. Processo: 1.34.043.000262/2017-91 Voto: 616/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A). Informações de que empresa não repassou à previdência social os valores recolhidos
de salário de determinado empregado. Eventual supressão de contribuição tem como montante o
valor de R$ 1.219,14 a título de INSS quota parte de empregador e R$ 350,70 a título de quota
parte do empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O valor suprimido não
alcança o valor de R$ 10.000,00, valor necessário para que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional  ajuíze  execução  fiscal  de  débitos  inscritos  em  Dívida  Ativa  da  União.  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.

118. Processo: 1.34.043.000557/2017-67 Voto: 702/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Os responsáveis por determinada pessoa
jurídica teriam deixado de cumprir ordem emanada pelo Juízo do Juizado Especial Federal de
Osasco/SP,  para  que  fossem  apresentados  os  documentos  funcionais  de  um  de  seus
funcionários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se
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que os documentos requisitados pelo Juízo estavam em posse do escritório  de contabilidade
responsável  pela  empresa,  e  não  na  própria  sede  da  pessoa jurídica,  o  que  aponta  para  a
ausência de dolo dos investigados em desobedecer a ordem judicial. Obtenção dos documentos
requisitados pelo Juízo, por meio de mandado de busca e apreensão. Nessa ocasião, o Oficial de
Justiça Avaliador  Federal  dirigiu-se  à  sede  da empresa e foi  encaminhado imediatamente  ao
escritório de contabilidade, que prontamente forneceu os documentos requisitados. Crime doloso,
que não admite a modalidade culposa. Homologação do arquivamento.

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

119. Processo: 1.35.000.002165/2017-00 - Eletrônico Voto: 696/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de encaminhamento pelo INSS, de processo de apuração de
irregularidades relativo a Benefício de Prestação Continuada " BPC concedido à pessoa idosa, em
razão de possível uso de certidão de nascimento falsa, quando da sua concessão. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram
comprovados. Segundo a autoridade policial, a própria Previdência Social, após pesquisa externa,
atestou a veracidade das informações contidas na certidão de nascimento da titular do benefício,
juntamente ao cartório responsável por sua emissão. Além disso, relatou que o INSS também
averiguou  o  possível  óbito  da  titular  e  o  eventual  recebimento  pós-óbito  do  benefício,  não
havendo,  contudo,  qualquer  indicação  de  irregularidade.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

120. Processo: SR/DPF/PI-00671/2017-IPL Voto: 378/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de furto (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV)
contra agência dos Correios localizada no município de Baixa Grande do Ribeiro/PI, ocorrido em
17/4/2015, em que foi subtraída a quantia de R$ 35.579,36, pertencente ao patrimônio do Banco
Postal (Banco do Brasil S.A.). Promoção de arquivamento em razão da ausência de indícios de
autoria  delitiva.  Revisão (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Furto  praticado em face de patrimônio  de
agência de banco postal. Valores subtraídos que pertenciam integralmente ao Banco do Brasil,
sociedade de economia mista. Responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais perdas, danos,
roubos,  furtos  ou  destruição  de  bens  cedidos  pela  empresa  pública  federal,  não  restando
configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017,  unânime).  Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição
ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição
Federal. 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.
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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.

121. Processo: SR/DPF/PI-00807/2017-IPL Voto: 377/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de furto (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV)
contra  agência  dos  Correios  localizada  no  município  de  Francisco  Ayres/PI,  ocorrido  em
28/5/2015, em que foi subtraída a quantia de R$ 62.127,44, pertencente ao patrimônio do Banco
Postal (Banco do Brasil S.A.) Promoção de arquivamento em razão da ausência de indícios de
autoria  delitiva.  Revisão (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Furto  praticado em face de patrimônio  de
agência de banco postal. Valores subtraídos que pertenciam integralmente ao Banco do Brasil,
sociedade de economia mista. Responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais perdas, danos,
roubos,  furtos  ou  destruição  de  bens  cedidos  pela  empresa  pública  federal,  não  restando
configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017,  unânime).  Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição
ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição
Federal. 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.

122. Processo: 1.34.021.000002/2017-73 Voto: 102/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90,  art.  1°).  Manifestação  particular  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
relatando  que  determinado  vendedor  em sítio  eletrônico  não  envia  a  nota  fiscal  do  produto.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Possível  sonegação  de  Imposto  Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços " ICMS, de competência estadual. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Precedente da 2ª
CCR: Voto n° 1147/2017, Processo n° 1.17.001.000187/2016-54, sessão n° 673, de 06/03/2017,
unânime. 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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

123. Processo: JFRJ/SJM-2011.51.10.000112-5-INQ Voto: 298/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO JOÃO DE MERITI
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APURAÇÃO  DE  NOTÍCIA  DE  VENDA  ILEGAL  DE  LOTE  DE
ASSENTAMENTO PERTENCENTE AO INCRA. CP, ART. 171, § 3º, E ART. 20, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 4.947/66. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS DA PRM DE SÃO
JOÃO  DE  MERITI/RJ.  LC  Nº  73/95,  ART.  62,  VII.  PREVENÇÃO  VINCULADA À  ATUAÇÃO
ANTERIOR  DE  NATUREZA  CRIMINAL,  NÃO  VERIFICADA  NA  HIPÓTESE  APRECIADA.
INCIDÊNCIA DE REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DA MATÉRIA. ATRIBUIÇÃO
DO 6º OFÍCIO, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta
ocorrência  dos crimes previstos nos arts.  171,  §  3º,  do CP e 20,  parágrafo  único,  da Lei  nº
4.947/66, em virtude da notícia de venda ilegal de lote de assentamento pertencente ao INCRA
(Fazenda São Bernardino). 2. O Procurador da República titular do 3º Ofício da PRM de São João
de Meriti/RJ declinou de suas atribuições em favor de um dos ofícios criminais daquela PRM,
aduzindo,  em síntese,  que  a distribuição  dos feitos judiciais  entre  os  ofícios é  regulada pela
Portaria Conjunta PRM/SJM/2016 e que o art.  6º,  § 2º, do referido normativo não se aplica à
presente  hipótese,  vez  que  não  adotada  anteriormente  qualquer  providência  de  natureza
persecutória,  como  atuação  em  NF,  PIC  ou  propositura  de  medidas  cautelares.  Ressaltou,
também, que o art. 7º, I, alínea "b", da referida Portaria, ao dispor que ao 3º Ofício compete atuar
nos  feitos  judiciais  envolvendo  invasão  e  loteamentos  irregulares  em terras  da  União  ou  do
INCRA,  trata  apenas  da  atuação  em  tutela  coletiva,  ou  seja,  em  processos  da  área  cível.
Asseverou, ainda, que tal regra não atrai a competência de crimes que envolvam a invasão de
terras da União para aquele Ofício. 3. Ao apreciar os autos, a Procuradora da República titular do
6º Ofício da PRM de São João de Meriti/RJ, Carolina Bonfadini de Sá, determinou a redistribuição
do  feito  ao  3º  Ofício  atendo-se  à  regra  de  prevenção  estabelecida  pela  Portaria  Conjunta
PRM/SJM/2016, apesar de os crimes descritos nos arts. 171, § 3º, do CP e 20, parágrafo único,
da Lei nº 4.947/66 serem de atribuição dos ofícios criminais. Afirmou que ficará prevento para
atuar nos processos judiciais de natureza criminal o "ofício" (e não o procurador) que tenha antes
adotado providências de natureza persecutória, lembrando que o presente inquérito foi originado a
partir do Inquérito Civil Público nº 1.30.017.000258/2008-06, de titularidade do 3º Ofício daquela
PRM, com o fim de apurar degradação ambiental da Fazenda São Bernardino, assentamento rural
do INCRA, situado na zona de amortecimento da REBIO Tinguá, sem licença das autoridades
competentes. 4. Em nova manifestação, o Procurador da República titular do 3º Ofício suscitou o
presente conflito de atribuições, mantendo o entendimento anteriormente exarado. 5. A atribuição
originária dos ofícios criminais da PRM de São João de Meriti/RJ vem disciplinada no art. 6º, §§ 1º
e 2º, da Portaria Conjunta PRM/SJM/2016. 6.  No presente caso,  a Procuradora da República
oficiante  à  época,  Tatiana  Pollo  Flores,  não  promoveu  qualquer  providência  de  natureza
persecutória, apenas determinando a extração de cópias do ICP e a instauração de IPL (fl. 5) para
apuração de crime estranho à atribuição criminal do ofício que ocupava. Isso porque, conquanto o
3º Ofício da PRM de São João de Meriti tenha atribuição cível para tutela coletiva em matéria de
conflitos fundiários, tal não sucede quanto à persecução de crime de invasão de terras públicas e,
como no caso, de estelionato qualificado. 7. Observe-se que a prevenção estabelecida no § 2º do
art. 6º da referida Portaria Conjunta não se refere-se à ocorrência de uma atuação em feito de
natureza cível, mas de índole criminal, fazendo alusão à "providências de natureza persecutória".
8. No dizer do Procurador da República suscitante, a prevenção ali prevista ¿diz respeito a uma
atuação criminal anterior e nunca a uma atuação cível. A locução 'natureza persecutória' agrega-
se a objeto criminal apenas. Não existe feito cível a que se possa atribuir 'natureza persecutória',
cuja semântica forense remete amiúde a atividade criminal, sob pena de perlocução indevida da
própria  norma  de  competência  (Portaria  PRM/SJM/2016)  estabelecida  pelos  membros  da
unidade.  Para além disso,  o próprio  dispositivo  exemplifica medidas de natureza persecutória
elencando medidas de índole tipicamente criminal (busca e apreensão e quebra do sigilo) e se
encontra  no  capítulo  'dos  Feitos  Judiciais  da  Tutela  Penal'¿.  9.  Nesse  contexto,  forçoso
reconhecer que a regra do art. 6º, § 2º, da citada Portaria Conjunta não confere atribuição criminal
por prevenção ao Procurador (ou Ofício) que tenha adotado qualquer medida de natureza cível
em apuratório precedente e conexa, de sorte que a atribuição criminal seguirá a disciplina geral de
distribuição em razão da matéria. 10. Assim sendo, na espécie, incide a regra geral de que os
delitos previstos nos arts. 171, § 3º, do CP e do art.  20, parágrafo único, da Lei nº 4.947/66
pertencem à atribuição residual dos ofícios criminais da PRM de São de João de Meriti por não
estarem afetos por especialidade ao NCC ou ao 3º Ofício, que apenas possui atribuição criminal
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ambiental em virtude da matéria. 11. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição do 6º Ofício
da PRM de São João de Meriti/RJ, 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

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

Voto: 652/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  CONTRA A SAÚDE  PÚBLICA.  IMPORTAÇÃO  E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CP. ART. 273, § 1º-B, I. MPF:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62,
IV,  DA LC  Nº  75/93.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  HOMOLOGADA PELA 2ª  CCR  ANTE  A
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  TRANSNACIONALIDADE.  TRAMITAÇÃO  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 696ª  SESSÃO DE REVISÃO,  DE  13/11/2017.  1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta importação e comercialização de produtos sem
registro na ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I), a partir da apreensão de um frasco de anabolizante no
Centro de Triagem dos Correios em Fortaleza/CE que teria como remetente pessoa desconhecida
e  como  destinatário  pessoa  com  endereço  no  município  de  Itatira/CE.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições  por  não  vislumbrar  indícios  de
transnacionalidade.  3.  Na  696ª  Sessão  de  Revisão,  realizada  em  13/11/2017,  esta  2ª  CCR
deliberou,  à unanimidade,  pela  homologação do declínio.  4.  Devolvidos os autos à origem, o
Procurador da República oficiante, Carlos Wagner Barbosa Guimarães, houve por bem requerer
ao Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Ocorre,
entretanto, que o Juízo de origem reapreciou o pedido de declínio para indeferi-lo, remetendo os
autos novamente a esta 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP. 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 e no art. 62, inc. IV,
da LC nº 75/93. 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 ou declínio de atribuições formulada nos autos de inquérito policial. 8. Na situação
vertente, a promoção de declínio foi homologada com base na carência de indícios de que o
investigado participou, de alguma forma, da internalização do produto apreendido no país, não
sendo  suficiente  a  mera  constatação  da  origem  estrangeira  do  medicamento.  9.  Não
conhecimento da presente remessa, reiterando os termos da deliberação exarada na 696ª Sessão
de Revisão, de 13/11/2017.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
presente remessa, reiterando os termos da deliberação exarada na 696ª Sessão de Revisão, de
13/11/2017, 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.

125. Processo: JF/PR/CUR-5000235-
51.2015.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 290/2018 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 à
instituição bancária privada. Manifestação do MPF pela declinação de competência em favor da
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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, 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 adequa 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

126. Processo: JF/PR/CUR-5013773-
73.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 291/2018 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 à
instituição bancária privada. Manifestação do MPF pela declinação de competência em favor da
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, 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 adequa 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

127. Processo: JF/PR/CUR-5015185-
94.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 292/2018 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
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7.492/86, em virtude da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo junto à
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 adequa 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

128. Processo: JF/PR/CUR-5025998-
23.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 293/2018 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 à
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 adequa 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

129. Processo: JF-SE-0000443-87.2017.4.05.8500-
INQ

Voto: 601/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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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 à
instituição bancária privada. Manifestação do MPF pela declinação de competência em favor da
Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe. 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 adequa 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

130. Processo: JF/SP-0005594-37.2012.4.03.6181-
INQ

Voto: 409/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento
de veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33).  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  adequa  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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

131. Processo: 1.30.001.005360/2017-50 Voto: 599/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposta divulgação de vídeo em rede social de cantor e compositor de funk
fazendo uso de droga. Possível prática do crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não aponta qualquer infração penal
em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

132. Processo: DPF/MBA/PA-00030/2016-INQ Voto: 418/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 163,
parágrafo único, 250, § 1º, II, alínea "d", e 260, II, do CP. Notícia encaminhada pela Vale S.A.
dando  conta  de  que  uma  manifestação  ocorrida  em  07/08/15,  organizada  por  um grupo  de
moradores do bairro Araguaia, na cidade de Marabá/PA, teria atentado contra a segurança dos
meios de transporte, por meio de invasão, interdição e provocação de incêndio nos trilhos da
estrada de ferro Carajás (EFC). Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios de
autoria. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Marabá/PA. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art.  62,  IV  da  LC  75/93.  Conquanto  demonstrada  a  materialidade  delitiva,  não  há  indícios
razoáveis a permitir uma individualização dos autores da ação criminosa. Insuficiência de provas
acerca do real envolvimento do suposto líder do movimento, identificado apenas por empregados
da empresa que presta serviços de segurança privada à Vale S.A.. Ausência de provas de que o
único investigado tinha o domínio da ação dos demais participantes, nenhum deles identificado
para ser ouvido. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016
da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

133. Processo: JF/CE-0000435-49.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 420/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV,
do CP. Apreensão de cigarros de origem paraguaia, encontrados no interior de estabelecimento
comercial situado em Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme
a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  "arquivamento  de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução
penal". No presente caso, entretanto, foram apreendidos 550 (quinhentos e cinquenta) maços de
cigarro de origem estrangeira, supostamente importados para fins comerciais, sem o cumprimento
das exigências legais, pelo que se impõe afastar a aplicação do princípio da insignificância à
conduta investigada. Ausência de comprovação nos autos quanto a eventual registro do produto
fumígeno em questão perante a ANVISA. 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.
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134. Processo: JF/CE-0001256-53.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 40/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para  apurar  a  possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §  3º,  do  CP,  consistente  no
recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário  de  Amparo  Social  ao  Idoso  no
período de 01/2004 a 03/2012 por segurado que já era aposentado do DNOCS. O prejuízo gerado
ao INSS foi de R$ 48.349,57 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e
sete centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição em perspectiva do delito.
3.  O  Juízo  da  12ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Ceará,  discordou  da  manifestação
ministerial, remetendo os autos a este Colegiado, nos termos do art. 28 do CPP. 4. Enunciado nº
28 desta 2ª CCR: 'Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência'. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal'. 6. Considerando
que a pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que o último saque indevido ocorreu em 26/04/2012 e
que conta o indiciado mais de 80 anos de idade, a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 04/2018, conforme a regra prevista no art. 109, III,
c/c o art.  115, ambos do CP. 7. Designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

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

135. Processo: JF/CE-0002427-55.2011.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 647/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do
INSS.  Recebimento  indevido de parcelas  de benefício  previdenciário,  relativas ao período de
janeiro/2001 a maio/2009, após o óbito da pensionista. Promoção de arquivamento fundada na
ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conforme elementos de informação
colhidos nos autos, apesar de amplamente demonstrada a materialidade delitiva, não foi possível
a identificação do(a) autor(a) dos saques irregulares. No caso concreto, a única prova capaz de
atestar a autoria delitiva com segurança seria o exame grafotécnico que comparasse a assinatura
da principal suspeita (filha da falecida) com assinatura aposta por sua mãe em documento em via
original. Contudo, em razão de já ter escoado o prazo de guarda dos originais do documento, o
Cartório  de  Araripe  informou  não  possuir  mais  o  original,  dispondo  apenas  das  cópias
digitalizadas, as quais o perito criminal julgou inidôneas para viabilizar um exame grafotécnico
seguro.  Ausência  de indícios  concretos de autoria  delitiva.  Inexistência  de linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Insistência  no
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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136. Processo: JF/CE-0008103-47.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 266/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº
8.069/90, tendo em vista a existência de indícios de veiculação, via internet, de arquivos contendo
imagens de pornografia infantil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese
a similaridade dos nomes do perfil  do Orkut  com o de um dos investigados,  não foi  possível
comprovar que se referem à mesma pessoa ou que há conexão com o endereço de residência de
outro  investigado,  pois  os  dados  referentes  a  essa  informação  não  se  encontravam  mais
armazenadas nos sistemas do provedor de internet ou da empresa de telefonia. Possibilidade,
ademais, de que o perfil virtual objeto da investigação tenha sido hackeado. Disparidade entre os
locais e os horários de acesso. Perfil  acessado da cidade de Fortaleza/CE e, alguns minutos
depois, de Belo Horizonte/MG. Carência de elementos capazes de levar à identificação da autoria
delitiva.  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.

137. Processo: JF/CE-0014761-58.2010.4.05.8100-
INQ

Voto: 402/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº
8.069/90, tendo em vista a suposta divulgação, em 2009, de material pornográfico envolvendo
crianças e adolescentes em perfil da rede social Orkut. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Apuração acerca da autoria do delito prejudicada pela demora verificada entre a
ocorrência do delito (2009) e a instauração do inquérito policial pela DPF de Juazeiro do Norte/CE
(2012).  Realização  de  diversas  diligências  que  restaram  improdutivas.  Impossibilidade,  pelo
decurso do tempo, de medida de busca e apreensão para perícias dos computadores do único
suspeito ouvido. Rede social que sequer existe atualmente. Perfil virtual objeto da investigação
possivelmente hackeado. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. 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.

138. Processo: JF/CHP/SC-5008745-
61.2017.4.04.7202-PIMP - Eletrônico 

Voto: 650/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CHAPECÓ

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

Ementa: Procedimento  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica por parte de
estudante do curso de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, que
ingressou na referida instituição mediante  processo seletivo no qual  se inscreveu para vagas
reservadas a candidatos autodeclarados pardos, entre outros. Promoção de arquivamento com
base na ausência de dolo. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Constatação de que o edital e a Lei nº 12.990/14
apenas exigem a autodeclaração para concorrer às vagas, sendo o único critério a percepção
pessoal do candidato, de caráter essencialmente subjetivo. Possibilidade, no caso concreto, de
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que o investigado efetivamente perceba-se como pardo, de tal forma que sua autodeclaração não
pode ser considerada fraudulenta. Ausência de elementares do tipo penal previsto no art. 299 do
CP, em especial a de caráter subjetivo (dolo), que permita concluir pela adequação típica. Falta de
justa causa para prosseguir na 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.

139. Processo: JF/MG-INQ-2009.38.00.003340-1 Voto: 71/2018 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.

140. Processo: JF/PR/CAS-5007746-
20.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 644/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão
da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 68.604,87 (sessenta e
oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) em poder do 5 (cinco) investigados.
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Estimativa dos tributos entre
R$ 1.780,85 (um mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 9.908,53 (nove
mil,  novecentos e  oito  reais  e  cinquenta e  três  centavos).  Discordância  do Juízo  da  4ª  Vara
Federal de Cascavel/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV,
da  LC nº  75/93.  Não  obstante  o  valor  dos  tributos  iludidos  fique  aquém daquele  tido  como
parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 10.000,00), em cada um dos
casos,  tem-se  que  a  reiteração  da  conduta  ilícita  obsta  a  incidência  da  tese  da  bagatela.
Investigados que,  conforme o sistema COMPROT, apresentam de 3 (três)  a  21  (vinte  e  um)
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registros de procedimentos administrativos fiscais relacionados com apreensão de mercadorias,
nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

141. Processo: JF/PR/CUR-5049467-
98.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 296/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário, tendo em
vista  a  existência  de  fraude  na  concessão  do  benefício  de  amparo  social  ao  idoso  (LOAS).
Segurada que recebeu benefício supostamente indevido de 04/2010 a 04/2014, ocasionando um
prejuízo de R$ 33.680,01 ao INSS. CP, art. 171, § 3º. Promoção de arquivamento fundada na
impossibilidade de estabelecer,  de forma segura,  a pessoa que teria ludibriado a beneficiária,
levando-a  a  acreditar  no  suposto  direito  ao  benefício,  e  que  apresentado  a  declaração  de
separação inverídica e o comprovante de endereço inidôneo. 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.  Indícios  de  autoria  delitiva  em  relação  ao  investigado  que  atuou  na  condição  de
procurador da beneficiária perante o INSS, que, embora dela não se recorde, lembra de ter falado
com  seu  filho  por  telefone,  o  qual,  por  sua  vez,  teria  sido  responsável  por  lhe  repassar
informações sobre a situação conjugal da segurada. Notícia de que o servidor responsável por
habilitar e conceder o benefício foi pessoa denunciada e já condenada pelo Juízo de origem em
diversos  processos  envolvendo  a  denominada  Operação  SOS.  Investigado  e  servidor
denunciados no âmbito de ação penal por suposto envolvimento na concessão fraudulenta de
benefícios sociais de amparo ao idoso (LOAS), nos mesmos moldes dos fatos apurados neste
apuratório. Suspeitas de atuação do intermediário (procurador da segurada) em conluio com o
servidor da autarquia previdenciária. 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.

142. Processo: JF/PR/CUR-5057202-
90.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 294/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa, previsto no art.
289, § 1º, do CP, tendo em vista que, 07/10/2013, o Setor de Refugos dos Correios, em Curitiba-
PR, verificou no interior de um sedex a existência de 252 cédulas com valor de face de R$ 20,00 e
40 cédulas com valor de face de R$ 50,00. Promoção de arquivamento com base na ausência de
indícios de autoria. Discordância do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Malgrado as diligências realizadas, não há indícios mínimos
de autoria que possam apontar para os responsáveis pelo envio ou recebimento da encomenda
postal  em  que  foram  encontradas  as  cédulas  falsas,  nem  mesmo  diligências  a  serem
empreendidas com vistas à identificação do autor do ilícito. Notícia de que o IP de cadastro da
conta de e-mail investigada estava alocado para um condomínio residencial com endereço na
cidade do Rio de Janeiro e que o referido IP ainda está configurado no wi-fi da área da piscina,
cuja  senha  de  acesso  é  distribuída  pela  administração  do  condomínio.  Autoria  delitiva  não
evidenciada.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.  Inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Orientação  nº  26/2016  da  2ª  CCR.  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.

143. Processo: JFRJ/NTR-0000382-
30.2014.4.02.5102-INQ

Voto: 419/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 1º, inc. I, e
2º,  inc.  I,  da  Lei  nº  8.137/90,  em decorrência  de  possível  fraude  no  recolhimento  do  IRPF,
consistente na omissão de valores recebidos em conta bancária mantida em Zurich, na Suíça, o
que teria gerado, em tese, um acréscimo patrimonial a descoberto recebido nos anos de 2000 a
2002.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  habitualidade  criminosa  e  na
insignificância do débito tributário remanescente. Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de
Niterói/RJ. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Oficiada, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil  informou a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor do
investigado. O primeiro deles,  iniciado em 13/6/2003 e encerrado em 19/11/2004, foi  apurado
crédito tributário relativo ao IRPF para os anos-calendário de 1998 a 2002, encontrando-se extinto
por  decisão  administrativa  definitiva.  Já  no  segundo  procedimento,  iniciado  em  3/11/2006  e
encerrado  em  6/12/2006,  foi  apurado  crédito  tributário  também  relativo  ao  IRPF  nos  anos-
calendário de 2000 a 2002, através de processo extinto por revisão de lançamento. Notícia de que
não há nenhum procedimento fiscal em andamento ou programado em desfavor do contribuinte.
Circunstâncias que afastam, a princípio, a tese de habitualidade criminosa. Verificação de que o
crédito tributário devido pelo investigado, remanescente do primeiro procedimento administrativo
fiscal, após o julgamento do recurso, gerou o valor de R$ 2.703,58 (dois mil, setecentos e três
reais e cinquenta e oito centavos) e está inscrito em Dívida Ativa da União. Insignificância do valor
contestado. 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.

144. Processo: JFRJ/SJM-0501754-
93.2015.4.02.5110-INQ

Voto: 602/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes de frustração de direitos
trabalhistas e de tergiversação ou patrocínio simultâneo. Notícia de que a investigada teria atuado
em  diversas  reclamações  trabalhistas,  tanto  como  advogada  da  empresa  reclamada  quanto
advogada dos reclamantes. CP, arts. 203 e 255. Promoção de arquivamento fundada na ausência
de materialidade delitiva. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Verificação de que a advogada atuou de
maneira distinta em diversos processos. Inocorrência de atuação simultânea ou em processos
sucessivos,  conforme  descrição  feita  pelo  próprio  Juízo  trabalhista.  Frustração  de  direitos
trabalhistas  não  evidenciada.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Constatação  da
atipicidade do fato. 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.

145. Processo: JF-RJ-0502352-40.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 72/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime de estelionato  em desfavor  da Caixa
Econômica Federal. Notícia de fraude na documentação utilizada para celebração de contrato de
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empréstimo  consignado  em  nome  de  uma  correntista,  gerando  um  prejuízo  para  instituição
bancária no valor de R$ 29.135,93 (vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e três
centavos). CP, art.  171, § 3º. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios de
autoria. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Remessa dos autos nos
termos  do  art.  28  do  CPP c/c  o  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  A falta  de  êxito  na  apuração
administrativa  não  vincula  a  atuação  da  instância  criminal.  No  caso  concreto,  a  despeito  da
ausência de imagens do circuito interno, consta dos autos cópia dos documentos utilizados na
fraude, inclusive com foto, havendo, também, identificação clara dos funcionários que atuaram na
concessão do  empréstimo fraudulento.  Verificação,  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  da  aparente
diferença de gênero entre a correntista e a foto do(a) fraudador(a), bem como da notória diferença
das assinaturas. Liberação de substancial montante em espécie, fugindo do usual nesse tipo de
operação bancária, que é o crédito em conta corrente. Arquivamento prematuro. 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.

146. Processo: JF/SP-PIMP-0015554-
41.2017.4.03.6181

Voto: 888/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, COM BASE
NO PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar a ocorrência do crime de contrabando, tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal.
Noticiado  surpreendido  na  posse  de  337  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  sem  a
documentação comprobatória do seu regular ingresso no país. 2. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  atípica  a  conduta  atribuída  ao  investigado,
aplicando-se ao caso o princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento,
por entender que o princípio da insignificância nos casos de internalização clandestina de cigarros
no país, só seria aplicável em proporções ínfimas, como a estipulada na orientação da 2ª CCR. 3.
A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no
território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com
rigor,  tal  comércio.  4.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma  reiteração  da  mesma conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013).
5. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, este Colegiado deliberou, à
unanimidade, por expedir orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três)
maços,  desde  que  ausente  a  reiteração  da  conduta.  6.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como
referência o volume médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia, observado
o prazo de validade do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto
Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva " INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17
(dezessete) cigarros por dia e que o prazo de validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6
(seis) meses. Tem-se, portanto, "17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços".
7. Na presente hipótese, observada a norma incriminadora, revela-se inviável o arquivamento do
apuratório, pois a quantidade apreendida (337 maços de cigarros) supera mencionado patamar,
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evidenciando quantidade incompatível  com o mero consumo pessoal.  8.  Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

147. Processo: JF/SP-0012228-73.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 2/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do
INSS.  Recebimento  indevido de parcelas  de benefício  previdenciário,  relativas ao período de
dezembro/2007 a dezembro/2008, após o óbito do segurado. Promoção de arquivamento fundada
na ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de
São Paulo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Na esfera criminal, o
arquivamento do presente feito é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª
CCR. Inexistência de informações sobre representante legal, procurador habilitado ou pessoa do
grupo familiar indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão
magnético. Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados
mais de 9 (nove) anos desde a data do último saque. Indícios de autoria delitiva não evidenciados.
Inexistência de diligências capazes de alterar o panorama probatório atual. Ressalva de que este
Colegiado, após realizar levantamento dos procedimentos que tratam de condutas semelhantes
encaminhadas  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  Federal  de  São  Paulo  expediu  Ofício  ao  Diretor  de
Benefícios  do  INSS  solicitando  informações  quanto  à  adoção  de  providência  administrativa
específica  no  âmbito  das  agências  mantenedoras  indicadas,  a  fim  de  coibir  a
concessão/manutenção de benefícios indevidos e outras fraudes,  bem como informações dos
bancos pagadores acerca do chamamento dos beneficiários para fazer a prova de vida ou de
interrupção do pagamento daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no
prazo. 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.

148. Processo: JF-SS-0000444-30.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 1/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível furto de dois estabilizadores, três notebooks e
sete PDAs da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no município de
Sousa/PB,  que  foi  arrombada entre  os  dias  4  e  6/8/2015.  CP,  art.  155,  §  4º,  I.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese as diligência policiais realizadas, não se
logrou êxito em obter elementos de autoria delitiva aptos a ensejar a continuidade da persecução
penal.  Ausência  de  câmaras  de  monitoramento  no  local.  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.

149. Processo: SRPF-AP-00374/2015-INQ Voto: 399/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de furto qualificado contra agência dos Correios
no município de Mazagão/AP. CP, art. 155, § 4º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Relato de que os autores do ilícito caminharam pelo forro até a sala da copa da agência,
onde desceram, e em seguida cobriram as câmaras de segurança com uma caixa de papelão,
danificando uma delas. HD do sistema furtado. Indícios mínimos de autoria não evidenciados.
Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.  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.

150. Processo: 1.30.005.000561/2017-21 Voto: 397/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato majorado, em
decorrência  da  realização  de  três  operações  bancárias  por  terceiro  desconhecido  em  conta
titularizada por correntista da Caixa Econômica Federal, totalizando um prejuízo de R$ 1.529,50
(um mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Parecer desfavorável ao ressarcimento da correntista
emitido  pela  instituição  bancária  por  não  haver  no  processo  de  contestação  das  transações
qualquer dado relevante que  viabilizasse  a investigação.  Relato  de que  a própria  correntista,
quando de sua oitiva, declarou não possuir informações que pudessem subsidiar a identificação
do  responsável  pelos  saques  irregulares.  Indícios  mínimos  de  autoria  não  evidenciados.
Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.  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.

151. Processo: JF/PE-0815596-48.2017.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 437/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de auto de prisão em flagrante para apurar suposta prática
dos crimes de uso de documento falso e de tentativa de estelionato previdenciário. Investigado
flagrante na agencia do INSS em Limoeiro/PE apresentando documentação falsa com vistas a
instruir  procedimento  de  concessão  de  aposentadoria  por  tempo  de  contribuição.  Denúncia
ofertada pela prática do crime previsto no art. 304 do CP. Proposta de suspensão condicional do
processo  inviabilizada.  Pena mínima superior  a  um ano.  Discordância  do  Juízo  da  36ª  Vara
Federal de Pernambuco/PE por entender que a conduta apreciada se amolda ao previsto no art.
171, § 3º, c/c art. 14, do CP. Aplicação analógica do art. 28 do CPP e da Súmula 696 do STF.
Entendimento no sentido de que o crime de menor gravidade (estelionato tentado) não absorve o
de maior  gravidade (uso de documento falso).  Aplicável  à  espécie  o  princípio  da consunção,
sendo que o uso de documento público falso, tipificado no art. 304 do CP, por consistir infração
mais grave, deve absorver o crime de estelionato previdenciário tentado, de maneira que possa
justificar  uma  intervenção  justa  e  proporcional  do  ordenamento  jurídico  penal.  Descartada  a
possibilidade de oferta da proposta de suspensão condicional do processo. Insistência na recusa.
Prosseguimento da persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal,
nos termos do voto 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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ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

152. Processo: 1.19.000.002074/2017-18 Voto: 600/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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
Santa Rita/MA para apurar suposto funcionamento irregular de instituição de ensino superior sem
o devido credenciamento do MEC. Aluna que concluiu o curso de pedagogia e até a data da
representação não havia recebido o diploma de conclusão. 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,  a  prática  noticiada  não
acarreta lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Fato que pode
configurar, em tese, crimes de estelionato, falsidade 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.

153. Processo: DPF-CG-0299/2016-INQ Voto: 295/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  possível  crime de estelionato previdenciário.  Suposta
obtenção  de  benefício  assistencial  mediante  apresentação  de  certidão  de  nascimento
materialmente falsa.  CP, art.  171,  § 3º.  Promoção de arquivamento fundada na prescrição da
pretensão punitiva. Investigada que teria nascido em 05/05/1934, beneficiando-se do art. 115 do
CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação, contudo, de que o INSS foi
induzido a erro através da apresentação de certidão de nascimento materialmente falsa e demais
documentos emitidos com base na referida declaração. Existência nos autos de Certidão Negativa
de Registro expedida pelo Cartório Único de José da Penha/RN, atestando "não constar" registro
em nome da investigada (F.L.), nascida em 05/05/1934. Inautenticidade da informação constante
do sistema da autarquia previdenciária. Data real de nascimento da investigada não comprovada
por certidão idônea. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento no art.115 do CP. Necessidade de diligências mínimas, tendo sido, aliás, indicadas as
seguintes  pela  Procuradora  oficiante  na  PRM de  Monteiro/PB:  a)  seja  localizada  e  ouvida  a
investigada (F.L.); b) conforme o caso, seja diligenciado pela quebra do sigilo bancário da conta
bancária  indicada  à  fl.  21  dos  autos,  requisitando-se  documentos  de  abertura,  eventuais
procuradores e extrato bancário do período em que esteve ativa, tudo para se descobrir os reais
responsáveis  pela  movimentação  da  conta;  e  c)  sejam  ainda  identificadas  outras  fraudes
envolvendo documentos falsos oriundos do mesmo cartório, estabelecendo possível existência de
organização  criminosa.  Presença  de  fortes  indícios  de  materialidade  e  autoria  do  crime  de
estelionato previdenciário. 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.
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154. Processo: 1.15.001.000330/2017-63 Voto: 260/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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 63ª Zona
Eleitoral  da  Comarca  de  Boa  Viagem/CE,  versando  sobre  indícios  de  suposto  recebimento
indevido de benefício  do programa Bolsa Família  por pessoa identificada como doadora para
campanha  eleitoral  de  candidato  ao  cargo  de  vereador.  CP,  art.  171,  §  3º.  Promoção  de
arquivamento fundada na atipicidade do fato, visto que uma doação no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) não seria indicativo de que a beneficiária tenha patrimônio e renda que a descredencie do
programa  assistencial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verificação,
contudo,  de  que  a  manifestação  do  Procurador  da  República  oficiante  não  analisa
satisfatoriamente a eventual tipicidade da conduta noticiada. Há de se convir que a doação da
quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para campanha de candidato a vereador é manifestamente
incompatível  com os  requisitos  exigidos  na  legislação  respectiva,  pelo  que  se  conclui  que  a
doadora  não  atenderia  os  critérios  para  recebimento  do  benefício.  Arquivamento  prematuro.
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.

155. Processo: 1.25.000.002872/2017-34 - Eletrônico Voto: 890/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/1993,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
Fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, arts. 334). Segundo consta da
RFFP  simplificada,  nos  dias  04/02/2016  e  17/02/2016,  durante  Operação  de  Repressão  ao
Contrabando e  Descaminho executada  pela  equipe  da  Receita  Federal  do  Brasil  ¿  RFB,  no
Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios de Curitiba/PR, houve retenção de
encomenda remetida pelo investigado, via despacho postal, contendo mercadorias de origem e/ou
procedência estrangeira desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no
país. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender
atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. Informações
constantes nos autos indicam que o representado já foi  autuado anteriormente em virtude de
infração de mesma natureza. Circunstância que se revela penalmente relevante. 4. Precedentes
do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  5.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

156. Processo: 1.29.009.000925/2017-53 - Eletrônico Voto: 654/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  avaliadas  em  R$  1.066,88  (um  mil,
sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) em poder do investigado, durante abordagem pela
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Receita Federal na BR-158, na região de Santana do Livramento/RS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV).. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido
como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 10.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que, conforme o
sistema  COMPROT,  apresenta  3  (três)  registros  de  auto  de  infração  com  apreensão  de
mercadoria, nos últimos 5 (cinco) anos (AIs nºs 11070.721755/2014-48, 11060.720114/2014-95 e
12457.720900/  2016-63).  Hipótese  de  efetiva  ocorrência  de  lesão  à  ordem  tributária.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

157. Processo: 1.29.011.000203/2017-50 - Eletrônico Voto: 653/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 740,64 (setecentos e
quarenta reais e sessenta e quatro centavos) em poder do investigado, durante abordagem pela
Receita Federal na BR-158, na região de Santana do Livramento/RS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV).. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido
como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 10.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que, conforme o
sistema  COMPROT,  apresenta  2  (dois)  registros  de  auto  de  infração  com  apreensão  de
mercadoria, nos últimos 5 (cinco) anos (AIs nºs 11007.721610/2015-91 e 11075.720672/2017-34).
Hipótese  de  efetiva  ocorrência  de  lesão  à  ordem  tributária.  Inaplicabilidade  do  princípio  da
insignificância.  Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

158. Processo: DPF/AM-00828/2017-INQ Voto: 672/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime descrito nos arts. 241-A e
241-B da Lei nº 8.069/90. Suposta publicação indevida de fotos de uma menor nua, nas redes
sociais Facebook e Skipe. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). Verificação, a
partir das impressões acostadas ao feito, de que as comunicações ficaram restritas a particulares
por  meio  do  in  box  do  Facebook.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

159. Processo: DPF/JFA-00216/2017-INQ Voto: 414/2018 Origem:  GABPRM3-MBMM  -
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MARCELO BORGES DE MATTOS
MEDINA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do crime de  tráfico  de  substância
entorpecente. Encomenda contendo drogas remetida por pessoa residente em São José do Rio
Preto/SP para destinatário com endereço em São Sebastião da Vitória/MG, tendo sido apreendida
no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, em Juiz de Fora/MG. Lei nº
11.343/06,  art.  33,  caput.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33).  Indícios  de
transnacionalidade não evidenciados. Remessa que se deu entre duas unidades da federação.
Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

160. Processo: DPF/PS/BA-0134/2016-INQ Voto: 416/2018 Origem:  GABPRM001-FZ  -
FERNANDO ZELADA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  inicialmente  para  apurar  suposta  utilização  de  documento  falso
perante a agência do INSS no município de Eunápolis/BA. CP, art. 304. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33). Uso de certidão de nascimento falsa para obtenção de carteira de
identidade  em  posto  do  Serviço  de  Atendimento  ao  Cidadão  (SAC),  na  intenção  de,
posteriormente  requerer  benefício  previdenciário.  Intento  não  alcançado  ante  a  diligência  de
servidores  estaduais.  Lesão  a  serviço  e  interesse  do  Instituto  de  Identificação  da
Bahia.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". Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

161. Processo: DPF-TAB/AM-00074/2013-INQ Voto: 413/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 33, § 1º, inc. I,
da Lei nº 11.343/06, decorrente da apreensão de 720 litros de solução de bateria, considerada
insumo para produção de cocaína. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Indícios de transnacionalidade não evidenciados. Circunstâncias fáticas que não apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  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.

162. Processo: PR/SP-3000.2017.002254-1-INQ Voto: 598/2018 Origem:  GABPR20-TLA -  THIAGO
LEMOS DE ANDRADE
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do crime de  tráfico  de  substância
entorpecente. Encomenda contendo drogas postada em agência dos Correios em São Paulo com
destino a Barra do Sahy/SP, tendo sido apreendida naquela capital.  Lei  nº 11.343/06, art.  33,
caput. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Remessa que se deu na mesma
unidade da federação. Indícios de transnacionalidade não evidenciados.  Circunstâncias fáticas
que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

163. Processo: SPF/BA-00671/2017-INQ Voto: 415/2018 Origem:  SUBJUR/PRM-BA  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do crime de  tráfico  de  substância
entorpecente.  Encomenda  contendo  drogas  remetida  por  pessoa  residente  em  Feira  de
Santana/BA para destinatário com endereço em Florianópolis/SC. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33).  Indícios  de  transnacionalidade  não
evidenciados. Remessa que se deu entre duas unidades da federação. Circunstâncias fáticas que
não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

164. Processo: SR/DPF/PI-00826/2017-IPL Voto: 731/2018 Origem:  COJUD/PRPI  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra agência dos
Correios localizada no município de Prata do Piauí/PI, ocorrido em 10/10/2013. CP, art. 157, § 2º, I
e II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Roubo praticado em face de
agência de banco postal.  Responsabilidade do Banco do Brasil  por  eventuais  perdas,  danos,
roubos,  furtos  ou  destruição  de  bens  cedidos  pela  empresa  pública  federal,  não  restando
configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

165. Processo: 1.14.000.003846/2017-15 - Eletrônico Voto: 275/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

67/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação solicitando providências relativas à exposição
denominada "La Bête", exibida nos dias 19 e 20 de agosto de 2017, na sede do Goethe Institut,
em  Salvador/BA,  na  qual,  conforme  amplamente  divulgado  pela  mídia,  o  corpo  nu  de  um
coreógrafo  carioca  pôde  ser  manipulado  pelo  público.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32). Remessa de cópia do presente feito para livre distribuição entre os ofícios do
Núcleo  de  Tutela  Coletiva  da  PR/BA,  para  apreciação  dos  requerimentos  formulados  na
representação quanto aos aspectos cíveis. Eventual prática do crime descrito no art. 240 do ECA.
Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar,
até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

166. Processo: 1.15.000.000092/2018-87 - Eletrônico Voto: 712/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a saúde pública por parte
de  representante  legal  de  empresa  sediada  em  Fortaleza/CE,  consistente  na  fabricação  e
comercialização de produto saneante, sem registro sanitário na ANVISA. CP, art. 273, § 1º-B, I.
Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar a competência da Justiça
Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, DJe
27/3/2012;  Procedimento  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015,
unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

167. Processo: 1.16.000.000047/2018-95 - Eletrônico Voto: 279/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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  adequa  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

68/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

168. Processo: 1.16.000.000072/2018-79 - Eletrônico Voto: 640/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação sigilosa na qual se relata suposto golpe
financeiro realizado por meio de aplicativo de mensagens convidando particulares para ingressar
em um grupo de investidores, havendo a solicitação de um depósito mínimo de cem reais, a ser
efetuado em uma conta do Banco do Brasil, com a promessa de ganhos excepcionais. CP, art.
171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia
lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual tentativa de
crime de estelionato em detrimento de particular. Carência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio 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.

169. Processo: 1.16.000.000134/2018-42 - Eletrônico Voto: 634/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um cidadão, na qual relata, em
síntese,  ter sido vítima de assédio sexual durante sessões de terapias holísticas.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível prática de crime contra a liberdade
sexual. Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar 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.

170. Processo: 1.16.000.003760/2017-18 - Eletrônico Voto: 277/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Brasília/DF
para apurar suposta prática do crime de estelionato por parte de um gerente do Banco do Brasil.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Operações  financeiras  irregulares
realizadas em detrimento de sociedade de sociedade de economia mista. Incidência da Súmula nº
42 do STJ. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  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.

171. Processo: 1.17.000.000228/2018-84 - Eletrônico Voto: 641/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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  adequa  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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

172. Processo: 1.17.000.000302/2018-62 - Eletrônico Voto: 714/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão  na  qual  a  noticiante  diz  ter  sido  vítima  de  um  golpe  ao  efetuar  o  pagamento  de
hospedagem usando um boleto falso recebido por e-mail. CP, art. 171. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço
ou interesse da União ou de suas entidades.  Possível  crime de estelionato em detrimento de
particular. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio 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.

173. Processo: 1.17.000.002524/2017-39 - Eletrônico Voto: 283/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto furto de um projetor, uma máquina fotográfica e
um mouse de computador pertencentes à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), em Vitória/ES. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Possível ilícito praticado em detrimento do patrimônio de autarquia estadual.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

174. Processo: 1.19.000.002143/2016-02 Voto: 411/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhado pelo
COAF,  versando  sobre  possíveis  operações  financeiras  suspeitas  na  conta  bancária  de
titularidade  de  pessoa  física,  relativas  a  transferência  atípica  de  recursos  no  tocante  à  sua
atividade econômica  ou  incompatíveis  com sua capacidade econômico-financeira.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Suposto envolvimento da investigada com
pessoas presas em flagrante na cidade de São Luís/MA pelo crime de tráfico de drogas. Indícios
de  transnacionalidade  do  ilícito  não  evidenciados.  Possível  envolvimento  com  organização
criminosa voltada para o crime de contrabando descartado a partir de informações prestadas pela
PR/SP. Ausência de indicativos de crime antecedente de competência da Justiça Federal quanto à
lavagem de ativos. Fato que não revela, por ora, lesão a bens, serviços e interesse da União ou
de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  prova  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.

175. Processo: 1.19.000.002387/2017-68 - Eletrônico Voto: 278/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de suposta prática do crime de exploração sexual de
menores por pessoa residente em localidade próxima a uma colônia de pescadores no município
de Paulino Neves/MA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não
aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar 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.

176. Processo: 1.20.000.001826/2017-02 Voto: 667/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Trabalho, dando conta
de  que  uma  sociedade  beneficente  escolar  de  Várzea  Grande/MT  teria  dilapidado  o  seu
patrimônio por meio de conluio entre a referida entidade (como ré) e reclamantes que trabalhavam
em colégio por ela gerido. Relato de que ex-funcionários ajuizaram reclamatória trabalhista e, na
maioria dos processos verificados pelo MPT, as partes firmaram acordo judicial, mediante oferta,
pela Sociedade, de imóvel de sua propriedade como bem a ser penhorado e leiloado. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Verificação de que, embora os valores
pagos aos reclamantes fossem efetivamente devidos, o propósito era, de fato, usar um direito
legítimo dos ex-funcionários como meio para retirada dos imóveis de titularidade da associação,
beneficiando ilicitamente terceiros, em prejuízo daquela sociedade. Associação não constituída
nem mantida com bens ou recursos da União, que também não figurava como eventual credora.
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Ausência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

177. Processo: 1.22.001.000354/2017-88 Voto: 88/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pela Universidade Federal de Juiz
de Fora " UFJF, que encaminhou cópia de Sindicância em que apurara ter uma aluna do Curso de
Graduação em Odontologia daquela instituição, apresentado-se em redes sociais como cirurgiã
dentista "já formada", oferecendo tratamento odontológico por preços inferiores aos praticados no
mercado, a pretexto de se tratar de alegado projeto executado, no âmbito de suposto programa de
pós-graduação,  mas  em  seu  "consultório  particular".  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Narrativa  que  não  evidencia  lesão  direta  a  bem,  serviço  ou
interesse da União. Eventual crime de estelionato em detrimento de particular (CP, art. 171) ou
mesmo de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (CP, art. 281). 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.

178. Processo: 1.22.009.000348/2017-51 - Eletrônico Voto: 276/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  relato  de  suposta  permuta  irregular  de  um  lote  em
assentamento da reforma agrária no município de São José da Safira/MG. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Oficiado, o INCRA informou que houve a desistência da parcela
pelo  antigo  beneficiário  e  que os atuais  ocupantes  já  foram notificados da situação  irregular.
Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse
da União ou do INCRA, que continua sendo o proprietário do lote e somente teve o trabalho de
notificar os ocupantes a deixarem a terra para ter de volta a posse. Possível crime de falso e de
estelionato em detrimento de integrantes do assentamento do INCRA. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

179. Processo: 1.25.000.004106/2017-12 - Eletrônico Voto: 285/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto esquema de clonagem de cartões e de lavagem
de dinheiro por sócios de empresas sediadas no município de Imperatriz/MA. 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
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competência da Justiça Federal quanto à noticiada lavagem de ativos. Carência de elementos de
prova 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.

180. Processo: 1.25.002.000597/2017-02 Voto: 408/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  expediente  do  Juízo  Federal  da
Subseção Judiciária de Toledo/PR, noticiando a suposta prática de fraude em contratos de seguro
e financiamento, falsa comunicação de crime, estelionato, entre outros, por partes dos servidores
daquele Juízo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verificação de
que os ilícitos referidos não foram praticados em razão dos cargos públicos que exercem os
investigados.  Narrativa  que  não  aponta  qualquer  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

181. Processo: 1.25.005.000856/2017-67 - Eletrônico Voto: 287/2018 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  expediente  do  Juízo  da  Vara  Cível  de  Ortigueira/PR,
comunicando possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) consistente na
utilização, em feito que tramitou naquele Juízo, de procuração por instrumento púbico em nome
de um indígena, com suspeita de irregularidade, lavrada pelo Cartório de Tamarana/PR. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Documento  supostamente  falsificado  utilizado
perante Juízo 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

182. Processo: 1.26.000.000097/2018-26 - Eletrônico Voto: 636/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a saúde pública por parte
de  representantes  legais  de  empresa  sediada  em  Olinda/PE,  consistente  na  fabricação  e
comercialização de produto saneante, sem autorização de funcionamento e de registro sanitário
na  ANVISA.  CP,  art.  273,  §  1º-B,  I.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32).
Ocorrência verificada no âmbito local.  Ausência  de indícios de transnacionalidade da conduta
aptos a justificar  a competência  da Justiça Federal.  Inexistência  de elementos de informação
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capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedentes  do  STJ  e  da  2ª  CCR:  CC  nº  120.843/SP,  DJe  27/3/2012;  Procedimento  nº
1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015,  unânime.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

183. Processo: 1.26.000.002522/2017-31 - Eletrônico Voto: 288/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata suposta prática dos crimes de uso de documento falso, estelionato e
ameaça, solicitando, também, o representante medidas protetivas em razão do receio de violência
contra sua vida e de seus familiares por parte dos noticiados. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32).  Documento  supostamente  falsificado  (identidade  de  estagiário)  utilizado
perante o 21º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Recife/PE. 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".  Narrativa  de  outras  condutas  (estelionato  e
ameaça) relacionadas com a tramitação do referido feito. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

184. Processo: 1.27.000.002981/2017-87 - Eletrônico Voto: 280/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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  adequa  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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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185. Processo: 1.27.000.002982/2017-21 - Eletrônico Voto: 281/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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  adequa  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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

186. Processo: 1.27.000.003004/2017-05 - Eletrônico Voto: 282/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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  adequa  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). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

187. Processo: 1.28.000.000071/2018-11 Voto: 734/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
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NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional no Rio Grande do
Norte, encaminhando boletim de ocorrência acompanhado de duas cédulas falsas de R$ 50,00
(cinquenta reais) encontradas por agentes da Polícia Civil em um veículo durante patrulhamento
na favela de policiais militares no bairro Bom Pastor, na cidade de Natal/RN. CP, art. 289, § 1º.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).  Relato de que se cuida de falsificação
grosseira. Crime de estelionato configurado. Incidência da Súmula nº 73 do STJ. Competência da
Justiça Estadual. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

188. Processo: 1.29.000.000249/2018-89 - Eletrônico Voto: 309/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de suposta prática de indução à exploração sexual
de menor de 18 (dezoito) anos por meio de rede social e mediante oferta de valores em dinheiro.
CP, art.  218-B. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Comunicação eletrônica
fechada entre particulares. Conversa entre a suposta vítima e o investigado ocorrida em âmbito
privado, no território nacional. Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Narrativa que não
aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

189. Processo: 1.29.014.000002/2018-11 - Eletrônico Voto: 637/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de termo de declarações prestado por funcionários do quadro
de empresa de comércio de combustíveis, dando conta de supostas irregularidades no Programa
Desafio Petrobrás, que consiste em incentivo a funcionários de postos de combustíveis mediante
entrega de prêmios pelo desempenho, necessitando apenas de cadastro para recebimento do
cartão do programa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Situação que pode
configurar lesão a interesses de particulares, empregados de referidos estabelecimentos, os quais
tiveram os seus dados cadastrados no programa por terceira pessoa, sem receber, no entanto, o
cartão que lhes permite concorrer às premiações. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses  da  União  ou  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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190. Processo: 1.30.001.000207/2018-17 Voto: 597/2018 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 na qual se relata que a Companhia
Docas do Rio de Janeiro teria financiado festa de confraternização em "clube de luxo", no bairro
da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, malgrado a grave crise financeira que assola o
país. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Suposta prática ilícita em detrimento
do patrimônio de sociedade de economia mista. Súmula nº 42 do STJ. Inexistência de lesão direta
a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor ao Ministério Público Estadual.

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

191. Processo: 1.30.001.000282/2018-88 Voto: 671/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante,  funcionário da Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina  (SPDM),  relata  ter  sido  vítima,  via  aplicativo  de  mensagens,  de  comentários
preconceituosos que denegriram a sua imagem e conduta profissional. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32).  Narrativa  que  não  evidencia  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou de suas entidades.  Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

192. Processo: 1.30.001.004959/2017-76 Voto: 412/2018 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 ofertada por um cidadão italiano residente no
bairro de Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, afirmando ter sido vítima da prática dos crimes de
maus tratos contra trabalhador idoso, de furto por parte de colegas de trabalho, de ameaça e de
violação de domicílio por parte de seus empregados, também cidadãos italianos e proprietário de
um estabelecimento comercial onde trabalhava o noticiante. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Possível descumprimento de
regras trabalhistas, sem ocorrência de fraude. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar, até o momento, 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.

193. Processo: 1.30.001.005106/2017-51 Voto: 410/2018 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 manifestações ofertadas perante a Sala de Atendimento ao

77/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

Cidadão, na qual o comunicante, de maneira desconexa, relata que teve documentos furtados de
sua  mochila.  CP,  art.  155.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Eventual
ocorrência de ilícito em detrimento de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

194. Processo: 1.30.001.005382/2017-10 Voto: 668/2018 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 ofertada por um cidadão residente no bairro
de Realengo, Rio de Janeiro/RJ, relatando que teria sido levado a erro na contratação de um
empréstimo junto  ao  Banco  do  Brasil.  Revisão  de  declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32).
Eventual ocorrência de ilícito em detrimento de particular.  Inexistência de lesão direta a bens,
serviços  ou interesse da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

195. Processo: 1.30.005.000036/2018-96 Voto: 670/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Agência Nacional de Saúde Complementar
(ANS),  trazendo representação  ofertada  por  uma cidadã  que  atua  como corretora  acerca  de
suposta comercialização irregular de planos de saúde, com fichas de adesão à administradora de
benefícios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que a
empresa  noticiada  teve  seu  registro  na  ANS cancelado  em setembro/2015 e,  mesmo assim,
comercializa seus produtos em várias localidades do país, ostentando em seus boletos bancários
logomarcas de diversas operadoras. Informação de que os produtos (planos de saúde) vendidos
não  são  implantados.  Ocorrência  de  crime  de  estelionato  em  detrimento  de  particulares.
Inexistência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

196. Processo: 1.30.017.000714/2017-09 - Eletrônico Voto: 286/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar 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 " 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
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assemelha  aos  precedentes  da  2ª  CCR nos quais  se  entendeu pela  atribuição  do Ministério
Público Federal (Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 20/03/2014;
Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 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.

197. Processo: 1.30.017.000753/2017-06 - Eletrônico Voto: 284/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência dos crimes de homicídio, extorsão de
comerciantes e constituição de milícia privada no município de Nova Iguaçu/RJ. CP, arts. 121,158
e 288-A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não aponta qualquer
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

198. Processo: 1.30.020.000012/2018-49 Voto: 596/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposta ocorrência do crimes de abandono de animais no município de São
Gonçalo/RJ.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32).  Narrativa que não aponta
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar,  até  o  momento,  a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

199. Processo: 1.30.020.000498/2017-34 Voto: 669/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por pessoa residente no município
de São Gonçalo/RJ, versando sobre possível crime de desobediência por servidor não identificado
do Banco Central do Brasil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Em simples
consulta  ao  sítio  eletrônico  do  TJRJ,  verificou-se  que  o  precedimento  judicial  referido  pela
noticiante é, na verdade, um requerimento de alvará para levantamento de valor e que o ofício
não  respondido  foi  endereçado ao  Banco  do  Brasil  e  não  ao  Banco  Central  do  Brasil  como
descrito na representação. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

200. Processo: 1.32.000.000315/2017-44 Voto: 438/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de invasão de terras
da União, descrito no art. 20 da Lei nº 4.947/96. Feito a partir de Procedimento Preparatório que
investiga suposto loteamento ou arrendamento da Terra  Indígena Araçá,  na comunidade Três
Corações, município de Amajarí/RR. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Informação de que o terreno em frente à comunidade Três Corações, situado na Gleba
Murupu, objeto de suposto invasão, é de domínio do Estado de Roraima, transferido pela União
por meio de título de doação, nos termos do Decreto nº 6.754/2009. Ausência de lesão direta a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

201. Processo: 1.33.009.000011/2018-41 - Eletrônico Voto: 642/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar 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 " 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 Ministério
Público Federal (Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 20/03/2014;
Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 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.

202. Processo: 1.34.001.011099/2017-88 Voto: 407/2018 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata ter sido vítima de um golpe supostamente aplicado por uma
financeira por meio de várias ligações de uma pessoa que se identificou como correspondente de
uma instituição bancária, oferecendo a compra de dívidas com juros extremamente baixos. CP,
art.  171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não
evidencia  lesão direta  a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades.  Eventual
tentativa  de  crime  de  estelionato  em  detrimento  de  particular.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

203. Processo: 1.34.043.000013/2018-86 Voto: 673/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar 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 " 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 Ministério
Público Federal (Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 20/03/2014;
Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 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.

204. Processo: 1.34.043.000651/2017-16 Voto: 666/2018 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 expediente do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco/SP,
no  qual  se  relata  que  representantes  de  uma  empresa  de  logística  e  transporte  teriam
pressionado autor de uma reclamatória trabalhista a nomear advogado diverso daquele que o
representava, com a finalidade de entabular um acordo em seu desfavor. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa de fatos que podem caracterizar os crimes de
constrangimento  ilegal,  ameaça  ou  até  mesmo estelionato,  tendo  como vítima,  em todos  os
cenários, o reclamante/exequente da reclamatória, cujo crédito trabalhista seria reduzido em cerca
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Caso em que não se vislumbra, até momento,
tergiversação ou mesmo crime de fraude processual. Inexistência de lesão direta a bem, serviço
ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

205. Processo: 1.20.004.000184/2017-86 Voto: 8/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Procedimento Preparatório  instaurado  a partir  de notícia  de  fato  encaminhada pelo  Ministério
Público do Estado do Mato Grosso, versando sobre conflito entre posseiros em um assentamento
que seria  administrado pelo INCRA no município de Querência/MT. Suposta irregularidade na
demarcação de lotes. Declínio de competência promovido pelo MPE/MT ao argumento de que os
fatos dizem respeito às terras da União. Entendimento do Procurador da República oficiante de
que se trata de conflito possessório sem nenhum impacto em propriedade da União. Revisão de
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declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Consoante o apurado, os lotes onde houve o
conflito foram regularmente repartidos e distribuídos conforme critérios estabelecidos pela unidade
do  INCRA de  Querência/MT.  Hipótese  na  qual  há  um  conflito  entre  dois  beneficiários,  não
havendo irregularidades na demarcação dos lotes do assentamento. Caracterização de possível
esbulho possessório em detrimento de moradores de assentamento organizado pelo INCRA e de
eventual crime de ameaça perpetrado entre particulares. Inexistência de lesão específica e 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.
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.

Homologação de Arquivamento

206. Processo: DPF/AM-00264/2013-INQ Voto: 398/2018 Origem: GABPRM1-BRC - BRUNO
RODRIGUES CHAVES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e uso
de documento falso  em razão de  notícia  de fraudes documentais  perpetradas com vistas ao
cadastro irregular de pessoas interessadas na obtenção ilegítima de lotes de terra na unidade de
conservação de Tapauá/AM. CP, arts. 299 e 304. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Não obstante a juntada de informações prestadas pelo Governo do Estado do Amazonas
e pelo INCRA, este com relação aos projetos de reforma agrária naquela localidade, bem como a
oitiva dos possíveis envolvidos com as irregularidades noticiadas, não foram reunidos indícios
suficientes de autoria delitiva ou mesmo de falsificação de documento público federal. Ausência
de provas quanto à participação de servidor do INCRA nos fatos ocorridos entre os anos de 2010
e 2012. Eventual crime de usurpação de função pública já alcançado pela prescrição da pretensão
punitiva. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. 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.

207. Processo: DPF/AM-00908/2012-INQ Voto: 92/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de fraudes em arrematações/leilões judiciais
promovidas pela Justiça Federal, em Manaus/AM. CP, art. 358. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que teriam ocorrido no período de 2007 a 2012, ou seja, há mais de
4 (quatro) anos, de modo que eventual crime de fraude em arrematação/leilão judicial " cuja pena
cominada varia de 2 (dois) meses a 1 (um) ano " já estaria prescrito, na forma do art. 109, V, do
CP. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: DPF/ATM/PA-00074/2017-INQ Voto: 586/2018 Origem:  GABPRM4-PDX  -

82/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

PATRICIA DAROS XAVIER

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime descrito no art. 147, do CP
por parte de comerciantes da comunidade Maribel-Rio Iriri, na Terra Indígena Cachoeira Seca, em
Altamira/PA  contra  pessoas  que  se  encontram  à  frente  de  associação  existente  naquela
localidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não especificou contra
quem teriam sido endereçadas as ameaças nem qual o seu conteúdo. Declarante não encontrada
para maiores esclarecimentos. Ação conjunta realizada pelo IBAMA, FUNAI e Polícia Federal com
o propósito de apaziguar os ânimos no local. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: DPF/BG-00079/2016-INQ Voto: 403/2018 Origem:  GABPRM1-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  relato  de  suposta  atividade  clandestina  de
telecomunicação, referente à exploração não autorizada do espectro radioelétrico e do Serviço
Auxiliar  de  Radiodifusão  e  Correlatos  (SARC)  por  emissora  de  TV  na  cidade  de  Barra  do
Garças/MT. Possível  ocorrência do crime descrito no art.  183 da Lei  nº  9.472/97.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme  relatório  da  ANATEL,  foi  constatada
interferência prejudicial no Serviço Móvel Pessoal (SMP) de uma operadora de telefonia devido à
falha  no  equipamento  transmissor  da  estação  de  RTV  da  emissora  investigada,  que  após
notificada, providenciou a manutenção do equipamento, sanando a interferência. Constatação de
que o serviço principal de transmissão de programas foi devidamente autorizado. Irregularidade,
de  natureza  administrativa,  verificada  apenas  quanto  ao  Serviço  Auxiliar  de  Radiodifusão  e
Correlatos (SARC),  que se trata de uma extensão até o transmissor  principal,  necessária em
razão da existência de obstáculos geográficos. Serviço passível de autorização específica, acerca
do qual não houve propósito de exploração clandestina,  pois era realizado publicamente para
viabilizar  o sinal  no transmissor  principal.  Continuidade da transmissão permitida pela  própria
ANATEL.  Carência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

210. Processo: DPF/BG-00087/2017-INQ Voto: 590/2018 Origem:  GABPRM1-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 163, parágrafo
único,  inc.  III,  do CP.  Notícia de que o prédio  da Coordenação local  da FUNAI em Barra  do
Garças/MT foi invadido e danificado, possivelmente na madrugada do dia 26/07/2017. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme  relatado  nos  autos,  muito  embora
realizadas várias diligências e tomados alguns depoimentos, não foi possível identificar o autor do
ilícito.  Carência  de  elementos  capazes  de  levar  à  identificação  do  agente  responsável  pelos
danos. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. 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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211. Processo: DPF-OPE-00006/2017-INQ Voto: 663/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência dos crimes previstos nos arts. 129,
caput,  e  157,  §  2º,  II,  do  CP.  Servidor  que  retornava  do  canal  do  Eddie,  no  município  de
Oiapoque/AP,  quando  avistou  dois  homens  e  ao  abordar  um deles,  que  portava  uma gaiola
coberta, foi surpreendido com agressões por parte dos indivíduos, que o deixaram inconsciente e
lhe  subtraíram a  chave  do  carro  para  que  não  os  perseguisse  após  retomar  a  consciência.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que as circunstâncias do fato
não contribuíram para a identificação dos autores dos ilícitos, haja vista que os fatos ocorreram
em local ermo, sem a presença de testemunha ou de qualquer outro tipo de registro que permita a
continuidade  das  investigações.  Indícios  de  autoria  não  evidenciados.  Esgotamento  das
diligências  razoavelmente  exigíveis.  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.

212. Processo: DPF-PATOS-0161/2017-IPL Voto: 589/2018 Origem:  GABPRM2-FTV  -  FELIPE
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 163, parágrafo
único, inc. III, do CP. Notícia do arrombamento de uma porta do escritório do DNOCS localizado
no município de Coremas/PB, ocasião em que todos os contratos de renda das terras foram
revirados, não sendo identificada a subtração de qualquer bem. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de monitoramento por câmeras no local do fato ou de eventuais
testemunhas. 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.

213. Processo: DPF/PE-00864/2013-INQ Voto: 661/2018 Origem:  GABPRM1-MMOC  -
MARIA  MARILIA  OLIVEIRA
CALADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Goiana/PE por parte de testemunha do reclamante. CP, art. 342.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Afirmação relacionada com a jornada de
trabalho do demandante.  Declaração que em nada influenciou a  decisão do Juízo quanto ao
deslinde da causa, tendo sido desconsiderada pela sua própria inconsistência, já que a própria
testemunha vez por outra trabalhava na mesma turma do reclamante.  Insuficiência de provas
quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

214. Processo: DPF/PHB/PI-00140/2016-INQ Voto: 306/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de usurpação de função pública por parte
de engenheiro  civil  decorrente  de  uma autorização que lhe fora  concedida  para  acompanhar
vistoria realizada por engenheira designada por FNDE. CP, art. 328. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que o investigado foi expressamente autorizado a participar
da  vistoria  técnica  nas  edificações,  qualificando-se  como  engenheiro,  mas  ali  estando  como
cidadão.  Afirmação  da  engenheira  responsável  pela  inspeção  no  sentido  de  que  não  houve
qualquer  empeço  ou  prejuízo  aos  trabalhos  em  razão  da  presença  do  investigado  no  ato.
Inexistência  de  prática  de  ato  de  ofício  pelo  suposto  usurpador.  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.

215. Processo: DPF/PHB/PI-00150/2017-INQ Voto: 658/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário,
em razão de saques irregulares de benefício de pensão por morte após o óbito da segurada, no
período de 03/2006 a 02/2007. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Juntada aos autos de extratos bancários em que se pode constatar a existência de saldo
disponível no valor de R$ 31.570,72. Não ocorrência de qualquer saque no período compreendido
entre a morte da beneficiária e a instauração do presente apuratório. 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.

216. Processo: DPF/RO-0002/2016-TC Voto: 592/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Termo circunstanciado autuado em razão da suposta prática do crime de desobediência por parte
de sócio de madeireira estabelecida no município de Machadinho D'Oeste/RO, tendo em vista
possível descumprimento do dever de zelar e guardar bens móveis penhorados judicialmente e
que  lhe  teriam  sido  confiados,  na  condição  de  fiel  depositário.  CP,  art.  330.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência nos autos de prova da efetiva ciência a
respeito do encargo de fiel depositário, uma vez que o investigado não assinou o auto de penhora
e  avaliação.  Quitação  integral  do  acordo,  circunstância  indicativa  da  falta  de  propósito
recalcitrante e deliberado de descumprir a ordem judicial. Crime de apropriação indébita ou de
alienação  fraudulenta  de  coisa  própria  não  caracterizado.  Ausência  de  interesse  próprio  no
assenhoramento definitivo ou de indícios de alienação dos bens por parte do executado. Eventual
fraude  à  execução  alcançada  pela  decadência.  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.

217. Processo: DPF-TAB/AM-00149/2015-INQ Voto: 386/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 140, §
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2º, e 147, do CP, por parte do então chefe administrativo da FUNASA em Tabatinga/AM em face
de cidadão que teria relatado irregularidades que supostamente ocorriam nos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEIs). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
lastro  probatório  mínimo  acerca  da  materialidade  delitiva.  Vítima  que,  a  cada  momento,
apresentou versões distintas, desprovidas de elementos mínimos de prova, não logrando indicar
sequer  uma  testemunha  ou  a  data  do  fato  ilícito.  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.

218. Processo: JF/CE-0814508-90.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 400/2018 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta ocorrência de furto de um papagaio galeno nas
instalações do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, localizado na cidade
de Fortaleza/CE. CP, art. 155. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo
informação policial, as câmeras de segurança filmaram uma pessoa pulando o muro do local na
data do crime, mas nenhum dos funcionários conseguiu identificar o suspeito. Demora do IBAMA
em noticiar o fato (quase um mês após o furto) e da Polícia Federal em instaurar o IPL (nove
meses após o fato),  prejudicando possíveis diligências com o intuito de localizar o animal em
feiras  ilegais.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.  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.

219. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000015-2-INQ Voto: 392/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Relato  de  que  beneficiária  do  programa  Bolsa  Família,  em agosto/2016,  teria  efetuado  uma
doação no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) à campanha eleitoral da candidata à
vereadora no município de Fernandópolis/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Informação, no campo descrição dos relatórios de receitas contido na prestação de contas, do
valor estimado de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) relativo à "doação de serviços de cabo
eleitoral". Demonstração de que a investigada, na verdade, prestou serviços voluntários durante a
campanha  eleitoral.  Inexistência  de  doação  de  quantia  em  espécie  ou  de  irregularidade  no
recebimento do benefício. Atipicidade da conduta. 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.

220. Processo: SR/DPF/PI-00808/2017-IPL Voto: 594/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de tentativa de furto qualificado contra agência
dos Correios no município de Jerumenha/PI, ocorrida no dia 8/5/2015. CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e
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IV  c/c art.  14,  II.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade de
identificação dos possíveis autores do ilícito por uma série de fatores: distanciamento da data de
ocorrência da ação criminosa, ausência de perícia técnica ou papiloscópica, diligências policiais
não  realizadas  na  época  do  fato,  falta  de  testemunhas  que  presenciaram  o  ocorrido  e  de
suspeitos  a  serem  investigados.  Indícios  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.

221. Processo: SR/DPF/PI-00816/2017-IPL Voto: 595/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de tentativa de furto qualificado contra agência
dos Correios no município de Manoel Emídio/PI, ocorrida no dia 11/01/2015. CP, art. 155, §§ 1º e
4º, I e IV c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Impossibilidade de
identificação dos possíveis autores do ilícito por uma série de fatores: distanciamento da data de
ocorrência da ação criminosa, ausência de perícia técnica ou papiloscópica, diligências policiais
não  realizadas  na  época  do  fato,  falta  de  testemunhas  que  presenciaram  o  ocorrido  e  de
suspeitos a serem investigados,  bem como exame das imagens constantes do vídeo do fato
prejudicado,  já  que  os  agentes  estavam  com  rostos  encobertos.  Indícios  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.

222. Processo: SRPF-AP-00214/2017-INQ Voto: 660/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Macapá/AP por parte de testemunha da reclamante. CP, art. 342.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que, durante a audiência, a
investigada teria negado a existência de diálogos antes mantidos com a reclamante por meio de
aplicativo de mensagens, ocasião em que esta se queixara de abusos de seus empregadores.
Troca  de  mensagens  posteriormente  confirmada  perante  a  autoridade  policial,  mas  que  a
declarante,  no  dia  da  audiência,  não  se  recordava  do  exato  conteúdo  de  tais  mensagens.
Afirmação que em nada influenciou a decisão do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido
desconsiderada pela sua própria inconsistência. Insuficiência de provas quanto à eventual má-fé
ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.  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.

223. Processo: SRPF-AP-00424/2017-INQ Voto: 662/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência de furto de um notebook e um pen
drive pertencentes ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amapá (NEMS/AP). CP, art.
155. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Perícias técnicas realizadas no local
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do crime, conclusivas quanto à ausência de vestígios. Inexistência de câmeras de segurança no
prédio.  Oitiva  dos  servidores  da  unidade,  que  nada  acrescentaram  à  apuração  do  fato,
possivelmente ocorrido no final de semana, entre os dias 5 e 7/5/2017. Indícios de autoria não
evidenciados.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.  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.

224. Processo: TRE-PI-PET-0000188-
19.2016.6.18.0035

Voto: 417/2018 Origem:  COPE  ELEITORAL  -
COORD. GESTÃO DOC. E PROC.
ELEITORAL  (PROTOCOLO
ELEITORAL)

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

Ementa: Procedimento  instaurado  perante  o  Juízo  da  35ª  Zona  Eleitoral  de  Gilbués/PI  como Petição,
concernente à prisão em flagrante pela prática do crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74,
em razão  do  transporte  de  eleitores  no  dia  do  pleito  realizado  em 2/10/2016.  Promoção  de
arquivamento  fundada  na  ausência  de  materialidade  delitiva.  Discordância  do  Juízo  Eleitoral.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Relato de que o investigado teria
dado carona a três pessoas desconhecidas já saindo do município de Gilbués com destino a
Barreiras do Piauí, onde reside. Carência de elementos de prova aptos a comprovar a ocorrência
de aliciamento de eleitores ou a  prática de conduta com o especial  fim de agir  exigido pelo
referido tipo penal, consistente na intenção de obter vantagem eleitoral. Insuficiência de suporte
probatório para embasar eventual deflagração de ação penal. Insistência no arquivamento.

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

225. Processo: 1.00.000.022095/2017-13 - Eletrônico Voto: 289/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato qualificado por
parte de conselheiro e presidente de associação comunitária de pequenos produtores rurais de
São  Francisco/MG,  que  teriam  obtido  vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  Ministério  de
Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  induzindo  em  erro  os  gestores  da  Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB) mediante fraude consistente na apresentação de prestação
de  contas  ideologicamente  falsas  no  âmbito  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  (PAA).
Denúncia  ofertada  em  desfavor  de  conselheiro  e  presidente  da  referida  associação.  Não
oferecimento da peça acusatória em relação à tesoureira dada à falta de indícios de autoria ou de
participação no delito. Remessa dos autos pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Montes Claros/MG
para  que  esta  2ª  CCR  se  manifeste  definitivamente  sobre  o  arquivamento  promovido  pelo
Procurador da República oficiante. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Em
relação à terceira investigada, não foi oferecida denúncia em virtude de não haver nos autos
indícios de que tenha concorrido, de qualquer forma, para a prática do crime noticiado, eis que,
segundo o representante ministerial, "o só fato de ter sido tesoureira da [mencionada associação]
à época dos fatos não é suficiente para imputar-lhe a autoria ou participação no delito". Autoria ou
participação no ilícito penal não evidenciada. Insistência no arquivamento.

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

226. Processo: 1.03.000.001375/2017-86 Voto: 257/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
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PAULO

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, contendo narrativa de suposto oferecimento de benesses a eleitora em troca de seu voto
no pleito de 2016. CE, art. 299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oitiva do
investigado, que afirmou não ter oferecido vantagem em troca de voto e que os fatos relatados
pela suposta beneficiária se inseriram na rotina de negócios da loja em relação a dívidas de
clientes  que  se  encontram  há  muito  atrasadas.  Versão  da  prática  de  ilícito  eleitoral  não
configurada, pois tanto no e-mail apresentado com a notícia-crime como no depoimento prestado
no IPL, a eleitora em nenhum momento declara que o então candidato lhe ofereceu o perdão de
parte de sua dívida na loja em troca de voto, dizendo apenas que acreditava que essa havia sido
a motivação da quitação de seu débito. Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.11.000.001496/2017-56 - Eletrônico Voto: 631/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato. Postulação em
juízo  de  benefício  previdenciário  por  quem  supostamente  sabia  não  fazer  jus.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fraude  passível  de  ser  descoberta  pelas  vias
ordinárias  no  curso  da  instrução  processual.  Eventual  deslealdade processual  enfrentada  por
meio de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e
ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Hipótese em que não há notícia
de que tenha havido o uso de documento falso em juízo ou falso testemunho. 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.

228. Processo: 1.11.000.001577/2017-56 - Eletrônico Voto: 632/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de furto de fios e cabos do sistema de refrigeração
de agência  da CEF situada no bairro Farol,  em Maceió/AL.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Delito praticado no telhado do imóvel, não havendo qualquer tipo de prova
técnica (filmagem, impressões digitais ou vestígios biológicos) que possam auxiliar na elucidação
do delito. Ausência de testemunhas do fato. Indícios de autoria não evidenciados. 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.

229. Processo: 1.14.000.001554/2017-30 Voto: 41/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação criminal formulada pela Juíza da 04ª Vara do
Trabalho de Camaçari, para apuração de suposto crime de desobediência à ordem exarada nos
autos de reclamação trabalhista. A decisão descumprida determinava que o Diretor do Hospital
Geral de Camaçari informasse ao Juízo, no prazo de 20 dias, as escalas de trabalho de uma
funcionária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a instrução do feito, o MPF
enviou  ofício  ao  Juízo  da  4ª  Vara  do  Trabalho  de  Camaçari,  solicitando  a  comprovação  do
recebimento da ordem pelo destinatário. Em resposta, foi encaminhado documento que atesta a
entrega da ordem judicial a terceiro diverso do destinatário, tratando-se de prova inapta para a
comprovação  da  ciência  inequívoca  exigida  para  a  responsabilização  criminal.  Carência  de
indícios aptos à configuração do crime de desobediência. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: 1.14.000.003699/2017-75 Voto: 267/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  suposta ocorrência  do crime de roubo contra  carteiro
motorizado,  que  teria  sido  abordado  por  dois  indivíduos  na  Rua  Estrada  da  Liberdade,  em
Salvador/BA, no dia 25/09/2017, ocasião em que foram subtraídas treze encomendas postais. CP,
art.  157,  §  2º,  I  e  II.  Revisão  de  arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em depoimento à
autoridade policial, no momento do registro da ocorrência, a vítima não foi capaz de descrever
características  biométricas  suficientes  para  viabilizar  a  identificação  dos  autores  do  delito,
afirmando,  inclusive,  que  não  teve  condições  de  visualizar  a  placa  da  motocicleta.  Perícia
papiloscópica não realizada, já que os assaltantes não chegaram a entrar ou encostar no veículo
dos Correios. Ausência de notícia de eventuais registros de câmeras de segurança no local do
crime.  Inexistência  de linha investigatória  potencialmente idônea. Esgotamento das diligências
razoavelmente exigíveis. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.14.001.000824/2017-85 Voto: 664/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Ministério Público Estadual, dando
conta da suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Exploração de serviço
de comunicação multimídia (SCM) por cidadão residente no município de Ilhéus/BA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Entrada em vigor  da Resolução ANATEL nº 680,  de
27/06/2017,  estabelecendo  que  pequenos provedores  de  internet  podem ser  dispensados da
obtenção de autorização do serviço, caso atendam até cinco mil clientes e o sinal trafegado na
sua rede se dê por meios confinados ou wi-fi (equipamentos de radiação restrita). Ausência de
interferência  radioelétrica  efetiva,  tratando-se  de  pequena  estação  com  poucos  clientes.
Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

232. Processo: 1.14.009.000240/2013-14 Voto: 69/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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GUANAMBI

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de expediente oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região  para  apurar  inicialmente  a  suposta  ocorrência  de  ato  de  improbidade  administrativa.
Ajuizamento  de  reclamações  trabalhistas  por  diversos  servidores  de  Ibiassucê/BA contra  a
municipalidade, pleiteando a efetivação dos depósitos do FGTS após a transformação do regime
dos servidores locais. Relato de que, dentre os causídicos indicados na procuração de outorga de
poderes, figurava um advogado que, naquela época, ainda ocupava o cargo de assessor jurídico
do referido município. Possível prática dos crimes de patrocínio infiel e de patrocínio simultâneo
ou tergiversação. CP, art. 355, caput e parágrafo único. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Embora o investigado constasse do rol de outorgados nas procurações acostadas
em cada reclamação e mesmo na inicial (sem assinatura), tem-se que, do ponto de vista material,
não praticou qualquer ato processual nas demandas. Inviabilidade de imputação de crime sem a
comprovação da própria conduta delituosa, inexistente no plano material e fático. Delito que se
mostra punível somente a título de dolo, no caso, vontade livremente dirigida à traição do dever
profissional, sabendo o agente que está prejudicando seu cliente. De igual modo, o investigado
sequer praticou atos simultâneos ou sucessivos na defesa do município, que foi declarado revel
em  todas  as  ações  trabalhistas  e,  posteriormente,  recorreu  das  condenações.  Condição  de
representante processual do município não evidenciada, vez que a função de assessor jurídico
(cargo em comissão) não lhe confere, automaticamente, o status de Procurador do município.
Remessa de cópia do feito para OAB/BA para averiguação de eventual falta funcional, nos termos
do art. 30, I, da Lei nº 8.906/94. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR para exame de
matéria de sua atribuição.

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

233. Processo: 1.14.015.000109/2017-93 Voto: 268/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  manifestação  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão em desfavor de cooperativa que teria, no âmbito de pregão presencial
para contratação de transporte escolar no município de Correntina/BA, reduzido o preço de sua
proposta supostamente porque não estaria pagando os tributos devidos. Possível prática de crime
contra  a  ordem  tributária.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista/BA informou não haver ação fiscal
registrada,  já  encerrada  ou  em  andamento,  contra  a  cooperativa  investigada.  Notícia  da
inabilitação da licitante  supostamente devedora de tributos.  Narrativa  genérica,  desprovida de
indícios mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa 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.

234. Processo: 1.15.000.000216/2015-81 Voto: 73/2018 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
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Cidadão, na qual a noticiante relata o recebimento de um e-mail supostamente 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. Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

235. Processo: 1.15.002.000002/2018-38 - Eletrônico Voto: 307/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Federal Especializada junto ao
INSS para apurar possível ocorrência do crime de estelionato previdenciário. Suposta obtenção
de aposentadoria mediante o uso de declaração de atividade rural falsa por segurada que não
residia no município de Barro/CE, onde afirmou ter exercido a agricultura, e não era filiada ao
sindicato dos trabalhadores rurais correspondente. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Atividade delituosa cessada inicialmente em 31/12/2003 e,  em um
segundo momento, sob tutela judicial, em 30/11/2011. Investigada que já conta com mais de 70
(setenta) anos. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. CP, art. 109, III c/c art.
115. Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.17.000.002014/2017-61 - Eletrônico Voto: 626/2018 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 prática de crime contra a ordem tributária por
representantes de pessoa jurídica (posto de combustíveis) que teriam inserido informação falsa no
Cadastro  Técnico  Federal  (CTF)  quanto  ao  seu  porte  econômico,  declarando-se  como
microempresa. Lei  nº  8.137/90, art.  1º,  I.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Informação de que a declaração de porte econômico inferior à realidade acarreta a redução do
valor a ser pago a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). Lavratura de auto
de infração que impõe o pagamento de multa,  oportunizando ao autuado a oferta de defesa.
Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Natureza  material  do  suposto  delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

237. Processo: 1.17.000.002574/2017-16 - Eletrônico Voto: 261/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  relato de extravio  de um Dispositivo  Móvel  de Coleta
(DMC) pertencente ao patrimônio do IBGE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Recenseador  que,  a  caminho  do  trabalho,  perdeu  o  equipamento.  Ausência  de  indícios
mínimos de prática delitiva. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 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.

238. Processo: 1.18.000.000674/2017-71 Voto: 593/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  Eleitoral  instaurado  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  57ª  Zona
Eleitoral  de Itauçu/GO, encaminhando sentença de desaprovação de contas de candidata  ao
cargo de vereador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Acervo probatório inicial
bastante frágil e precário, tendo sido necessária, no caso vertente, a coleta preliminar de provas
para embasar eventual  Ação de Investigação Judicial  Eleitoral  (AIJE) em face da rejeição da
prestação de contas de candidata não eleita. Ajuizamento, contudo, inviabilizado pela fluência do
prazo  decadencial.  Crime  de  falsidade  ideológica  eleitoral  não  caracterizado.  Ausência  de
elemento necessário  (finalidade eleitoral)  para a configuração do tipo previsto  no art.  350 do
Código Eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.18.000.002739/2017-12 Voto: 587/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado pela Promotoria da 140ª Zona Eleitoral de Rio Verde para
apurar notícia de suposta prática do crime de corrupção eleitoral por parte de então candidato a
vereador do município de Montividiu/GO. CE, art. 299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação de que o vídeo apresentado foi gravado após as eleições, tendo o próprio
investigado  apenas  agradecido  aos  colegas  de  futebol  pela  sua  eleição.  Ocasião  em que  o
candidato eleito afirmou que doaria algumas bolas e que não o fez antes para afastar conclusão
no tocante à eventual captação ilícita de votos. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.18.002.000413/2017-31 - Eletrônico Voto: 270/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria do Trabalho no município de
Luziânia/GO do qual se extrai que foi indeferida a instauração de inquérito civil para apuração de
possível fraude no Livro de Registro de Funcionários (pessoas registradas não seriam, de fato,
empregadas),  mudança de alteração de CNPJ e razão social  para suposta prática de fraude
tributária, bem como operações de compra e venda sem a emissão da respectiva nota fiscal ou
emissão de "meia nota". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representação
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que se afigura lacônica e desprovida de elementos mínimos de prova para subsidiar eventual
investigação  criminal.  Manifestação  apócrifa,  sem indícios  verossímeis  e  delimitados,  aptos  o
suficiente pra viabilizar a realização de prévias diligências apuratórias. 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.

241. Processo: 1.18.003.000424/2017-19 Voto: 3/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de determinada cooperativa de prestadores de serviços em transporte no
exercício de 2015. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a
Receita Federal informou não haver ação fiscal em curso com relação a cooperativa noticiada,
relativa ao ano-calendário de 2015, e inexistir  indícios suficientes para justificar a abertura de
procedimento fiscal, sendo o valor pouco relevante para seleção fiscal. Materialidade delitiva, de
plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente
deixaram  de  ser  repassados  em  favor  da  autarquia  previdenciária.  Homologação  do
arquivamento.

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

242. Processo: 1.19.001.000233/2017-21 Voto: 259/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no
art. 10 da Lei nº 7.347/85, em decorrência da omissão na prestação de informações nos autos de
inquérito civil que tramitou perante o Ministério Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que a empresa investigada encerrou as suas atividades,
tendo sido esse, ao que tudo indica, o motivo pelo qual não houve a apresentação de resposta.
Ausência de intenção deliberada de não cumprir a requisição da Procuradoria do Trabalho no
município  de  Imperatriz/MA.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: 1.20.000.000649/2017-39 Voto: 387/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de ameaça em face de médico
perito do INSS, recebida no exercício do cargo. CP, art. 147. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Exigência realizada pelo investigado para que o médico perito fornecesse
seu nome completo e a qualificação não dá ensejo, por si só, à configuração do delito, sendo
bastante  comum  que  cidadãos  demandem  o  nome  completo  de  servidores  públicos  ao  se
sentirem prejudicados ou insatisfeitos com o atendimento prestado. Conduta que teria sido rude e

94/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

descortês, mas que não revela indícios de que o segurado tenha ameaçado lhe causar mal injusto
e  grave,  elementar  do  delito  de  ameaça.  Falta  de  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.

244. Processo: 1.20.000.000879/2017-06 Voto: 391/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte do
Superintendente Regional do INCRA em Mato Grosso, que não teria dado resposta a ofícios da
autoridade  judiciária  local.  CP,  art.  330.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Constatação  de  que  as  comunicações  endereçadas  ao  investigado  não  indicam  o  nome  do
recebedor, mas apenas simples rubricas, não sendo viável determinar-se, de forma precisa, quem
as assinou. Ciência sobre o teor da notificação judicial não evidenciada. Carência de indícios
aptos  à  configuração  do  crime  de  desobediência.  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.

245. Processo: 1.20.000.001832/2015-90 Voto: 42/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de documentação oriunda da Vara do
Trabalho de Primavera do Leste/MT, consistente em sentença proferida em autos de reclamatória
trabalhista,  na qual foi  reconhecido que a reclamada realizava pagamentos ao reclamante de
valores extrafolha. Possível crime previsto no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Informações da Receita Federal do domicílio fiscal da contribuinte que em
vista dos levantamentos efetuados concluiu-se não haver interesse fiscal na apuração dos fatos
em questão. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do
crédito  tributário,  de  acordo  com  a  Súmula  Vinculante  nº  24  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Sentença  que não  constituiu  o  crédito  tributário.  Ausência  de justa  causa para a  persecução
penal.  Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.30.001.002109/2017-33, Voto nº 5707/2017,
Sessão nº 684, 14/08/2017. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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: 1.20.000.001992/2017-09 - Eletrônico Voto: 264/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Ministério dos Direitos Humanos para
apurar possível ocorrência de fraudes em vestibulares para ingresso em universidades federais.
Relato de candidatos que se inscreveram como cotistas sem atender os requisitos legais exigidos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Referência a fato genérico, com mera
indicação de casos ocorridos em outras unidades da federação, não havendo notícia específica
da prática de fraudes no Estado do Mato Grosso. Inviabilidade de apuração indeterminada, sem
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objeto certo ou declarado. Ausência de indícios mínimos de ato criminoso ou ímprobo por parte de
particulares  (candidatos  cotistas)  ou  agentes  públicos  em  sede  de  processos  seletivos  para
ingresso em instituições de ensino federais. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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: 1.20.004.000436/2017-77 - Eletrônico Voto: 262/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo da Vara do Trabalho de Confresa/MT por testemunha da parte reclamada. CP, art.  342.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Depoimento que, no caso, não extrapolou
o conhecimento do investigado sobre os fatos, não havendo provas suficientes quanto à eventual
má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Dolo não evidenciado. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.22.000.001408/2017-32 Voto: 401/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa ofertada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar notícia apócrifa acerca da suposta prática dos
crimes de lavagem de ativos e de sonegação fiscal por parte de gestores de empresa do ramo de
fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, estabelecida na
cidade de Belo Horizonte/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte informou não haver registro de ação
fiscal  instaurada,  seja  encerrada  ou  em  curso,  em  face  da  empresa  investigada.  Pesquisa
realizada pela ASSPA-PR/MG, não tendo sido identificados indícios da prática de ação criminosa.
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.

249. Processo: 1.22.000.003850/2017-01 - Eletrônico Voto: 630/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata, de forma confusa, que teria sofrido supostas perseguições de
pessoas não identificadas que seriam membros de determinada religião, tanto no Japão como no
Brasil, os quais o estariam monitorando com o fim de lhe causar sofrimento psicológico. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representação que se mostra incompreensível,
não trazendo indícios mínimos da prática de qualquer delito. Narrativa vaga, genérica, desconexa,
inverossímil  e  sem  a  individualização  das  pessoas  e  fatos  concretos  a  serem  investigados.
Inconformismo do noticiante pelo arquivamento do feito. Mera reiteração das alegações iniciais.
Ausência  de indícios mínimos de autoria  e  materialidade  delitivas.  Falta  de justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: 1.22.000.003871/2017-19 Voto: 588/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de ação de revisão de contrato que tramitou perante o
Juízo da 2ª Vara Cível  da Comarca de Itajubá/MG, versando sobre possível  prática do crime
descrito no art. 8º da Lei nº 7.492/86, consistente na suposta cobrança abusiva de juros relativos a
contrato de arrendamento mercantil  celebrado por correntista do Banco do Brasil.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado
no exame de questão repetitiva  em sede de recurso especial,  de que a estipulação de juros
remuneratórios  superiores  a  12%  ao  ano,  por  si  só,  não  indica  abusividade  (REsp  nº
1.061.530/RS, Segunda Seção). Juros estipulados sem ofensa a normas do Conselho Monetário
Nacional.  Atipicidade da conduta.  Falta de Justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

251. Processo: 1.22.003.000735/2017-47 Voto: 390/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de denunciação caluniosa por
parte de representante que compareceu à PRM de Uberlândia/MG e prestou depoimento anônimo
que deu causa à instauração de ICP. CP, art. 339. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Representação que versou sobre obra que sequer existe. Caso em que, todavia, não foi
possível identificar o noticiante que prestou as informações que deram causa à instauração do
ICP anonimamente.  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.

252. Processo: 1.22.021.000005/2017-28 Voto: 404/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária por parte de representantes de microempresa do segmento de prestação de serviços
estabelecida no município de Unaí/MG. Imposto sobre a renda retido na fonte e não recolhido. Lei
nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crédito tributário apurado
no montante de R$ 9.901,75. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00, nos termos do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp
1230325/RS,  Terceira  Seção,  DJe  5/5/2015;  AgRg  no  RHC  54.568/SP,  Quinta  Turma,  DJe
15/5/2015; HC 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 17/3/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta
Turma,  DJe  11/2/2015.  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.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

253. Processo: 1.25.000.000137/2018-77 - Eletrônico Voto: 308/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  ocorrência  de  furto  de  vinte  camisetas  dos
Correios que se encontravam sob a guarda de um de seus funcionários. CP, art. 155. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Procedimento Administrativo para averiguação do fato
não instaurado no âmbito da empresa pública federal. Ausência de indícios mínimos de autoria.
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.

254. Processo: 1.25.000.003979/2017-08 - Eletrônico Voto: 269/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima narrando possível prática de crime
contra a ordem tribuária por parte de duas empresas do segmento de transporte e turismo e de
seus representantes legais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em consulta ao
site  COMPROT, do Ministério  da Fazenda,  verificou-se que as empresas noticiadas possuem
registro  de  mandado  de  segurança  relativo  a  assuntos  tributários,  não  contando,  entretanto,
informação acerca de eventuais representações fiscais para fins penais. Inexistência de registro
de RFFP no Sistema Único do Ministério Público Federal. Ausência de notícia acerca de crédito
tributário  em relação  aos  fatos  objeto  do presente  feito.  Envio  de cópia  integral  dos autos à
Receita  Federal  do  Brasil  a  fim  de  que,  em  confronto  com  a  sua  base  de  dados,  insira,
oportunamente,  as  empresas  investigadas  e  seus  respectivos  representantes  legais,  em sua
programação de fiscalização. Carência de indícios mínimos de materialidade delitiva.  Falta de
justa 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.

255. Processo: 1.25.008.000484/2017-49 - Eletrônico Voto: 633/2018 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  a  partir  de  representação  ofertada  por  representante  de  pessoa
jurídica, relatando a ocorrência de suposta prestação de serviços de vigilância e segurança no
município de Ibaiti/PR, de forma clandestina,  sem autorização da Polícia Federal.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Informação de que a autoridade policial já tomou
conhecimento do exercício clandestino de atividades típicas de vigilância pela empresa noticiada,
apresentando documentação relativa a processo administrativo atinente à representação anterior
sobre a mesma matéria. Encaminhamento da nova notícia-crime à Polícia Federal, a qual cabe o
exercício  da  fiscalização  no  âmbito  administrativo.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
Ausência de indícios da prática do crime de usurpação pública. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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: 1.25.008.000485/2017-93 - Eletrônico Voto: 271/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de sentença proferida pelo  Juízo da Vara do Trabalho de
Irati/PR para apurar suposta omissão de anotação na CTPS e de sonegação de contribuições
previdenciárias. CP, arts. 297,§ 4º, e 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Conforme memoriais do cálculo de liquidação, o valor da contribuição previdenciária devida
soma R$ 3.836,14 (três mil,  oitocentos e trinta e seis reais e catorze centavos). Aplicação do
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00,
nos termos do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS,
Terceira  Seção,  DJe  5/5/2015;  AgRg  no  RHC 54.568/SP,  Quinta  Turma,  DJe  15/5/2015;  HC
307.791/SP,  Quinta  Turma,  DJe  17/3/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe
11/2/2015. Ressalva do entendimento pessoal do Relator. No tocante ao crime do art. 297, § 4º,
do CP, o caso é de absorção pelo delito previsto no art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a
omissão de dados na CTPS teria sido praticada como meio para a consumação da sonegação
previdenciária. Orientação firmada pelo Conselho Institucional do MPF nos autos do Procedimento
nº 1.25.000.000894/2013-36. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.25.008.000577/2017-73 - Eletrônico Voto: 272/2018 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 a partir de expediente da Procuradoria do Trabalho no município de
Ponta  Grossa/PR,  encaminhando  cópia  de  sentença  condenatória  ao  pagamento  de  verbas
trabalhistas  e  contribuições  previdenciárias  em  desfavor  da  empresa  reclamada.  Possível
ocorrência dos crimes descritos nos arts. 203 e 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  do  Juízo  Trabalhista  de  que  o  valor  das  contribuições
previdenciárias totaliza R$ 478,72 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).
Aplicação do princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00, nos termos do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp
1230325/RS,  Terceira  Seção,  DJe  5/5/2015;  AgRg  no  RHC  54.568/SP,  Quinta  Turma,  DJe
15/5/2015; HC 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 17/3/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta
Turma,  DJe  11/2/2015.  Ressalva  do  entendimento  pessoal  do  Relator.  No  tocante  à  aludida
frustração  de  direito  assegurado  por  lei  trabalhista,  extrai-se  da  sentença  que  a  empresa
reclamada descumpriu preceitos da legislação laboral, não havendo nos autos menção a emprego
de  fraude  ou  violência.  Ausência  de  elemento  normativo  do  tipo.  Mero  ilícito  trabalhista.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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: 1.25.008.000607/2017-41 - Eletrônico Voto: 258/2018 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  a  partir  de  expediente  oriundo  do  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de
Telêmaco Borba/PR, dando conta de suposto descumprimento de ordem judicial consistente na
indicação da localização de bem penhorado nos autos de execução fiscal, bem como de possível
fraude à execução. CP, arts.  330 e 179. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Informação de que o investigado deixou de atender a ordem judicial porque o bem penhorado
(cerca de mil sacas de cimento de 50kg) não mais existia, tendo em vista que todo o estoque da
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empresa foi utilizado para pagar os trabalhadores. Execução fiscal que tramita há mais de dez
anos e em 2012 já havia a notícia  de que a empresa encerrara suas atividades e seu sócio
administrador mudara-se para Curitiba/PR. Dolo  não evidenciado. Eventual  crime de fraude à
execução já fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal. 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.

259. Processo: 1.26.004.000261/2017-84 - Eletrônico Voto: 265/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por uma indígena pertencente à aldeia Truká, em Cabrobó/PE, na qual relata que vem
sendo ameaçada pelo seu ex-cônjuge, também índio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Muito embora as partes envolvidas sejam indígenas, constatou-se que o caso apreciado
não  trata  de  conflito  coletivo  dos  índios  Truká,  evidenciando  apenas  a  narrativa  de  possível
existência  de  violência  doméstica  entre  os  ex-cônjuges.  Ausência  de  indicativos  de
transindividualidade  do  ilícito  noticiado  aptos  a  atingir  diretamente  a  organização  social  da
comunidade  indígena  referida.  Carência  de  elementos  de  informação capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Remessa de cópia integral deste
procedimento para a Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó/PE. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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: 1.28.300.000209/2017-17 Voto: 393/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PAU DOS FERROS-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 39ª Zona Eleitoral do município de
Umarizal/RN,  em  virtude  de,  no  curso  de  procedimento  administrativo  eleitoral,  terem  sido
encontrados  indícios  de  irregularidades  na  percepção  de  benefícios  assistenciais  por  então
candidato, no pleito de 2016, ao cargo de vereador do município de Olho D'Água do Borges, que,
embora figurasse como beneficiário dos programas Bolsa Família e Garantia Safra, constou como
doador da própria campanha. CP, art. 171, § 3º, do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Com  relação  ao  programa  Bolsa  Família,  há  informação  nos  autos  de  que  o
investigado  se  enquadrava  nos  requisitos  do  programa  à  época  da  adesão.  Existência  de
documento extraído do sistema da Caixa Econômica Federal, do qual consta a notícia de que o
benefício se encontra encerrado e que teve a sua última reavaliação em abril/2016. No tocante ao
Seguro Safra, a Assessoria Regional de Crédito Rural da Emater esclareceu que o investigado foi
beneficiário do programa no período de 2014/2016 e que no biênio 2016/2017, apesar de inscrito,
foi excluído por apresentar renda superior a 1,5 salário-mínimo. Ausência de indicativos de fraude
ou  percepção  indevida  dos  benefícios.  Participação  política  assegurada  a  qualquer  cidadão.
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.

261. Processo: 1.29.000.003733/2017-89 Voto: 395/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
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SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência Regional da Polícia Federal
no Rio Grande do Sul, versando sobre possível prática do crime de estelionato previdenciário.
Segurada  que  teria  requerido  benefício  de  aposentadoria  por  idade  com  indícios  de  fraude,
utilizando  artifícios  para  contagem  do  tempo  de  contribuição  mediante  recolhimentos
extemporâneos, sem comprovar atividade laboral efetiva no período de 04/1985 a 10/89. CP, art.
171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Propositura de ação judicial em
desfavor do INSS para reativação do benefício. Reconhecimento do período questionado pelo
Juízo  Federal,  que  determinou  o  restabelecimento  da  aposentadoria.  Decisão  confirmada em
sede de apelação. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: 1.29.000.003765/2017-84 Voto: 585/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de solicitação de inclusão de menor em programa de proteção
a vítimas e testemunha formulado pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
no município de Torres/RS. Adolescente que teria sido vítima de abuso sexual e do crime de
pedofilia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos apreciados no âmbito de ação
penal em curso perante o Juízo da 23ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. Pedido de declinação de
competência. Apuração de crime descrito no art. 241-A do ECA. Acompanhamento da situação da
menor pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Torres/RS. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

263. Processo: 1.29.000.004192/2017-14 - Eletrônico Voto: 263/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS por parte de testemunha do reclamante. CP,
art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Afirmação relacionada com a jornada
de trabalho de vendedores da empresa reclamada. Declaração que em nada influenciou a decisão
do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido desconsiderada pela sua própria inconsistência.
Insuficiência de provas quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo.
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.

264. Processo: 1.30.002.000183/2017-13 Voto: 394/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Comarca de São João da Barra/RJ,
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vislumbrando, nos autos de ação ordinária, possível crime de concussão ou fraude na concessão
de benefícios previdenciários alusivos a ex-combatentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Oficiado  para  melhor  esclarecer  os  fatos,  o  magistrado  noticiante  não  se
manifestou e, ao que se tem, entendeu que a resposta encaminhada pelo Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha do Brasil mediante ofício (e não por contestação subscrita pela AGU)
poderia  consistir  (ou  destinar-se  a  encobrir)  eventual  conduta  delituosa  relacionada  com  a
concessão de benefícios previdenciários a ex-combatentes. Ausência de elementos indicativos de
tal hipótese. Resposta que pode simplesmente decorrer de falha administrativa. Encaminhamento
de cópia integral dos autos ao Comando da Marinha para que seja verificada a existência de
indícios  para  apuração  de  eventual  falta  administrativa  ou  de  necessidade  de  correção  do
procedimento  adotado.  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.

265. Processo: 1.30.005.000009/2018-13 Voto: 436/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato majorado, em
decorrência da realização de operações bancárias por terceiro desconhecido em conta titularizada
por correntista da Caixa Econômica Federal, totalizando um prejuízo de R$ 3.279,89 (três mil,
duzentos  e  setenta  e  nove  reais  e  oitenta  e  nove  centavos).  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Parecer desfavorável ao ressarcimento da correntista
emitido  pela  instituição  bancária  por  não  haver  no  processo  de  contestação  das  transações
qualquer  dado  relevante  que  viabilizasse  a  apuração.  Indícios  mínimos  de  autoria  e  de
materialidade  delitivas  não  evidenciados.  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.

266. Processo: 1.30.005.000508/2017-20 - Eletrônico Voto: 273/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime descrito no art. 296, § 1º, III, do
CP, por parte de instituto especializado em coaching, congressos e exposições, tendo em vista a
utilização,  em  seu  sítio  eletrônico,  do  logotipo  do  Ministério  Público  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Utilização do logotipo do MPF no sítio referido em
decorrência  da  celebração  de  contrato  entre  a  União,  por  intermédio  do  MPF,  e  o  instituto
investigado,  cujo  objeto  foi  a  participação  de  40  (quarenta)  servidores  no  curso  "Formação
Profissional  &  Self  Coaching".  Atipicidade  da  conduta  narrada.  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.

267. Processo: 1.30.005.000512/2017-98 Voto: 405/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Trabalho para apurar
suposta  ocorrência  do  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  por  parte  de
representantes legais de duas empresas com sede nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói/RJ.
CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ informou a existência de apenas um procedimento fiscal
em  desfavor  de  uma  das  empresas  citadas,  relacionado  com  fatos  diversos  do  narrado  no
presente feito. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.31.001.000050/2017-10 Voto: 396/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia apócrifa para apurar suposta
prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, em razão de possível fraude no recebimento de
benefício  do  programa  Bolsa  Família.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação de que na última entrevista da investigada, realizada em 2015, foi indicada a renda
atualizada, o que acarretou a cessão do benefício administrativamente, a partir de 2016. Ausência
de indícios de dolo. Fraude 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.

269. Processo: 1.34.001.010276/2017-17 Voto: 389/2018 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante trata de sua insatisfação com a atuação dos membros do STF no
tocante a processos e julgamentos envolvendo políticos com foro privilegiado, expressando sua
indignação com a demora  das  decisões,  o  que  infere  ser  fruto  de  corrupção naquela  Corte.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que mistura vários assuntos das mais
variadas espécies,  tais como política, economia e esporte, mas sem apresentar qualquer fato
concreto acerca da existência de eventuais ilícitos penais. Manifestação vaga, genérica, obscura e
de  difícil  compreensão,  não  havendo  sequência  lógica  na  narrativa.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

270. Processo: 1.34.015.000482/2017-51 Voto: 591/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata suposta prática do crime de falsidade ideológica por parte de
um bem sucedido advogado que teria, em 2015, após a deflagração da Operação Lava Jato,
vendido  uma  fazenda  e  se  mudado  com a  família  para  Portugal,  antecipado-se  a  possíveis
medidas judiciais,  vez  que  estaria  servindo de "testa  de  ferro"  ou "laranja"  do Presidente da
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República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa vaga e genérica,
desacompanhada  de  qualquer  elemento  capaz  de  possibilitar  a  realização  de  diligências
destinadas à verificação da verossimilhança das alegações.  Ausência  de indícios mínimos de
materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

271. Processo: 1.34.021.000047/2017-48 Voto: 665/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária  atribuído  aos  administradores  de empresa  do  ramo de  comércio  varejista  de  tintas,
vernizes  e  materiais  isolantes,  estabelecida  no  município  de  Louveira/SP.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Jundiaí/SP informou a inexistência de procedimento fiscal  em curso ou encerrado em face da
referida pessoa jurídica, não havendo sequer indícios significativos de irregularidades em matéria
tributária a ensejar  a priorização de ação fiscal.  Ausência de constituição definitiva  do crédito
tributário.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Homologação  do
arquivamento.

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

272. Processo: 1.15.000.002487/2017-33 Voto: 406/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  da  Corregedoria  da  Polícia  Federal  em
Fortaleza/CE,  versando  sobre  a  abordagem  de  passageira  no  aeroporto  Pinto  Martins  que
resultou na apreensão de material com a suspeita de ser substância entorpecente. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigada que, segundo a autoridade policial, não
apresentava  indicativos  de  envolvimento  com  tráfico  de  drogas,  uma  vez  que  se  colocou  à
disposição para esclarecimentos, fornecendo nome e telefone dos revendedores dos produtos,
entre eles uma grande loja de cosméticos da capital cearense. Realização de perícia definitiva,
cujo  laudo  concluiu  que  não  foi  identificada a presença  de substâncias psicotrópicas ou  que
determinem dependência física ou mental nos produtos cosméticos apreendidos. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

273. Processo: 1.18.001.000714/2017-74 - Eletrônico Voto: 274/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por uma cidadã, dando conta da
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suposta  ocorrência  de  ofensa  de  cunho  racista  por  meio  de  redes  sociais.  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 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.

274. Processo: 1.18.002.000177/2014-18 Voto: 385/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado para apurar notícia de eventual omissão da OAB/GO no
cumprimento  do  seu  dever  de  fiscalizar  e  de  deflagrar  procedimento  ético-disciplinar  contra
determinado advogado, bem como supostas irregularidades praticadas pelo referido profissional
em face da representante, autora de ação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). 1) Verificação de que a
subseção da OAB procedeu corretamente em não protocolizar o requerimento da noticiante por
ausência  de  assinatura  no  respectivo  formulário.  Representante  informada  quanto  ao
arquivamento do presente feito, tendo assinado e levado consigo o formulário para representação
junto à OAB. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir
na  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)  No  tocante  à  suposta  prática  de
apropriação indébita de valor  depositado judicialmente em favor da noticiante,  alusivo à ação
previdenciária, não se constatou a existência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

275. Processo: JF/PR/CUR-5049950-
31.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 464/2018 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 descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em vista  boletim  de  ocorrência  formulado  por  particular  acerca  da  obtenção
fraudulenta  de  financiamento  para  aquisição  de  veículo.  Manifestação  do  Ministério  Público
Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do Juízo da
23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62,
inc. IV, da LC nº 75/93. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
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nos  autos  do  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de
31/7/2017) a 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 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.

276. Processo: JFRJ/SJM-0501183-
88.2016.4.02.5110-INQ

Voto: 450/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Informação oriunda da CEF sobre o
encerramento de conta corrente em razão de possível movimentação oriunda de crime. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de qualquer prejuízo à CEF.
Depósitos oriundos de estelionato praticado em detrimento de particular. 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.

277. Processo: JF-RO-0003386-67.2015.4.01.4100-
INQ

Voto: 522/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DE RONDÔNIA

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

Ementa: IPL. CRIMES DE FURTO (CP, ART 155) E DE ESTELIONATO (CP, ART. 171) PERPETRADOS
CONTRA  OS  CORREIOS.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MPE.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO (CPP,  ART.  28,  C/C  LC 75/93,  ART.  62,  IV).
CONDUTAS  QUE  GERARAM  PREJUÍZO  À  EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL.  INTERESSE
DIRETO DA EBCT. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. IPL instaurado
para apurar a prática dos crimes de furto (CP, art. 155) e estelionato (CP, art. 171) perpetrados
contra os Correios, tendo em vista a subtração de cartões de crédito enviados via SEDEX, que
foram  posteriormente  utilizados  em  diversos  pagamentos,  ocasionando  um  prejuízo  de  R$
19.877,47 para a empresa pública federal. 2. O Procurador da República oficiante entendeu pela
incompetência do Juízo ao argumento de que o crime de estelionato não teria sido praticado em
detrimento dos Correios e que um possível crime de furto em desfavor da EBTC teria, ante as
evidências,  ocorrido  nas  dependências  do  Centro  Operacional  dos  Correios  em  Belo
Horizonte/MG e não no Estado do Acre. 3. Discordância do Juiz Federal por entender que no caso
em  apreço  houve  evidente  prejuízo  para  o  serviço  postal,  pois  a  empresa  pública  federal
indenizou as administradoras de cartões de crédito na monta de R$ 19.877,47, havendo, portanto,
interesse  direto  dos  Correios.  4.  Efetivo  prejuízo  para a  bens,  serviços  ou interesse direto  e
específico da empresa pública federal. Competência da Justiça Federal (CF, artigo 109, inciso IV).
(Precedente:  ACO  1923,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  julgado  em  25/03/2015,  publicado  em
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PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-060  DIVULG  26/03/2015  PUBLIC  27/03/2015).  5.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

278. Processo: JF-SE-0000444-72.2017.4.05.8500-
INQ

Voto: 519/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta  de  financiamento  para  aquisição  de  veículo.  Manifestação  do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. 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. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

279. Processo: JF/SP-0000221-54.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 445/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  boletim  de  ocorrência  registrado  pela  vítima  acerca  da  obtenção
fraudulenta  de  financiamento  para  aquisição  de  veículo  com  seu  nome.  Manifestação  do
Ministério  Público  Federal  pela  declinação  de  competência  em  favor  da  Justiça  Estadual.
Discordância do Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP. 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 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 em favor do Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: JF/SP-0015684-31.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 526/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  notícia-crime  formulada  por  instituição  bancária  privada  acerca  da
obtenção fraudulenta  de  financiamento  para  aquisição  de  veículo.  Manifestação  do Ministério
Público Federal pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do
Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. 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. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

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

Voto: 506/2018 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.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL 1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime
previsto nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90, a partir de noticia oriunda da 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.  4.  Firmado  o  dissenso,  os  autos  foram  remetidos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  que  na  697ª  Sessão  de  Revisão,  de
27/11/2017, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuições ao MPE,
por entender ser prematuro tal declínio, por existirem diligências aptas a melhor esclarecer os
fatos,  principalmente,  considerando que  não  houve  perícia  no  computador  do  investigado.  5.
Irresignado,  o  Procurador  da  República  oficiante  apresentou  recurso  argumentando  que,  por
tratar-se de ato infracional, a competência é da Justiça Estadual. Pontou que à época dos fatos o
investigado era menor de idade e que não há nenhum indício concreto de reiteração da prática
delituosa  após a  maioridade  daquele.  6.  Manutenção da  decisão  recorrida  por  seus  próprios
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fundamentos, acrescentando que a reiteração da conduta delituosa pelo investigado após sua
maioridade,  bem como o possível  armazenamento de conteúdo pornográfico infantil,  somente
poderão  ser  afastados  com  a  realização  de  diligência,  qual  seja,  perícia  no  computador  e
equipamentos. O fato da conta utilizada pelo investigado para divulgar material de pornografia
infantil  pela  internet  ter  sido  desativada,  por  si  só,  não  afasta  a  reiteração  e  o  possível
armazenamento, principalmente, considerando ele ativou nova conta na mesma rede social logo
após a conduta delitiva. 6. Apesar da conduta delituosa ter sido perpetrada quando o investigado
era menor de idade tratando-se, portanto,  de ato infracional e consequentemente afastando a
competência da Justiça Federal, nos termos do Enunciado nº 42 da 2ª CCR, há necessidade de
diligências a fim de verificar a reiteração da prática após o investigado ter atingido a maioridade e
o  possível  armazenamento  de  conteúdo  pornográfico  infantil,  fato,  inclusive,  exarado  pela
autoridade  policial  e  que  ensejou  representação  pela  expedição  de  mandado  de  busca  e
apreensão. 7. Por fim, cumpre salientar que os temas prioritários do MPF, no caso pornografia
infantil, não servem de fundamento para fixação de competência, como bem destacado pelo il.
Procurador da República oficiante, sendo que a decisão proferida pelo Colegiado não utilizou os
temas prioritários do MPF para definir a competência. Utilizou tal critério para destacar que tais
temas merecem atenção especial dos membros, o que enseja, por conseguinte, exaurimento das
diligências possíveis, em todas as vertentes viáveis para a construção de uma persecução penal
federal.  8. Manutenção da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do
Ministério Público Federal para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 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 Frischeisen.

282. Processo: DPF-PATOS-0069/2015-IPL Voto: 609/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato em razão do recebimento irregular do benefício
assistencial  Bolsa Família (CP, art.  171).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Realizadas  as  diligências  cabíveis,  verificou-se  que  não  houve  o  recebimento  do  referido
benefício. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

283. Processo: JF/CE-0007246-74.2007.4.05.8100-
INQ

Voto: 574/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA
DOS  AUTOS  (CPP,  ART.  28,  CC.  A  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  OCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO.
CRIME PERMANENTE. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO DIA EM
QUE  CESSA  A  PERMANÊNCIA  (CP,  ART.  111,  III).  RIF  DO  COAF  RECEBIDO  PELA
AUTORIDADE  POLICIAL  EM  14/02/07.  MOVIMENTAÇÕES  FINANCEIRAS  ATÍPICAS
DETECTADAS ATÉ 2008. INVESTIGADO COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS (ART. 109, II c/c
ART.  115  DO  CÓDIGO  PENAL).  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  policial
instaurado a partir do recebimento de Relatório de Inteligência Financeira do COAF consignando
a realização de movimentações financeiras atípicas na conta corrente de pessoa física no período
compreendido entre 01/11/2005 e 09/10/2006. Possível ocorrência do crime previsto no art. 1º da
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Lei nº 9.613/98. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em
razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que o investigado possuí mais de
70 (setenta) anos e que as eventuais condutas ilícitas foram perpetradas até o ano de 2008 (art.
109,  II  c/c  art.  115 do Código Penal).  3.  Discordância  do Juiz  Federal  que entendeu não ter
ocorrido  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  uma  vez  que  trata-se  de  crime  permanente.  4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, na dicção do art. 28 do Código
Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. O crime tipificado no art.
1º da Lei nº 9.613/98 é de natureza permanente. Contagem do prazo prescricional nos moldes do
art. 111, III, do Código Penal. Termo inicial fixado na data em que as atividades supostamente
ilícitas foram noticiadas às autoridades, possibilitando a persecução penal. (Precedente: STF. 1ª
Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017) 6. Ocorrência da prescrição
punitiva estatal. Movimentações financeiras atípicas detectadas até 2008. Diligências. Ausência
de informações quanto a novas movimentações financeiras suspeitas. Inteligência do art. 1º da Lei
nº 9.613/98 e dos arts. 109, II, e 115 do Código Penal. 7. 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.

284. Processo: JF/CE-0008498-73.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 461/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO CRIME PREVISTO  NO ART.  241-A DA LEI  Nº  8.069/90.
DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE PORNOGRAFIA INFANTIL EM REDE SOCIAL. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVISÃO (CPP, ART. 28). FATO
AINDA NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE APURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 29 DESTE COLEGIADO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado  para  apurar  suposto  crime previsto  no  art.  241-A da  Lei  nº  8.069/90  (Estatuto  da
Criança e do Adolescente), tendo em vista divulgação em sítio de relacionamento na Internet de
fotografias  contendo  pornografia  infantil.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do apuratório, entendendo exauridas as pistas e meios de investigação capazes de
determinar  a autoria do crime. 3.  Discordância do Juiz Federal  que entendeu não terem sido
esgotadas as diligências necessárias para elucidar os fatos, uma vez que foi afastado sigilo de
dados de somente um dos IP"s utilizados nos acessos à página. 4. Este Colegiado, na Sessão n°
675, de 03/04/2017, deliberou, à unanimidade, pela designação de outro membro do MPF para
prosseguir na investigação. 5. O Procurador da República designado manifestou-se pela quebra
de sigilo dos dados das comunicações telemáticas de todos os IPs relacionados pela autoridade
policial e após resposta da empresa de telefonia, houve a promoção de arquivamento do feito
ante a ausência de identificação dos autores da conduta delitiva. 6. Nova discordância do Juiz
Federal  por  entender  restarem  diligências  aptas  a  elucidar  os  fatos,  especificamente  a
"possibilidade de obter informações atuais acerca dos referidos IPs, com o intuito de descobrir se
ainda existem e a quem pertencem". 7. Aplicação da Orientação nº 29 deste Colegiado. Existência
de diligências que devem ser efetuadas, por cautela, para melhor elucidarem o crime noticiado, a
fim de afastá-lo, com segurança, ou dar cabo à ação penal. 8. Malgrado já tenha transcorrido o
tempo de armazenamento dos dados cadastrais relativos aos IPs utilizados na suposta conduta
delituosa, existe a possibilidade de obtenção de informações atuais acerca de tais IPs, se ainda
existem e a quem pertencem. 9. Logo, verifica-se que os fatos ora investigados ainda não estão
bem delimitados e contornados, havendo, no atual estágio, indícios de autoria e materialidade do
crime  noticiado,  pelo  que  se  mostra  recomendável  a  adoção  de  medidas  para  instruir
adequadamente  o  feito.  10.  Não  homologação  do  arquivamento,  com  designação  de  outro
Membro do MPF para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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285. Processo: JF/CHP/SC-5008550-
76.2017.4.04.7202-PIMP - Eletrônico 

Voto: 750/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CHAPECÓ

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 reclamatória
trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Julgador,  por  identificar
inconsistências  no  depoimento  com  informações  obtidas  em  outros  elementos  de  prova,
desconsiderou completamente o depoimento na sentença. 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.

286. Processo: JF/ES-2015.50.01.001377-4-INQ Voto: 523/2018 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, § 2º, da Lei
nº 7.716/89 perpetrado através de rede social na internet. Postagem de conteúdo discriminatório
contra  nordestinos.  Arquivamento  que  se  recebeu  como  declínio  de  atribuições.  Pedido  de
reconsideração do Procurador da República oficiante por entender ser caso de competência da
Justiça  Federal,  uma  vez  que  eventual  ofensa  acessível  a  alguém  do  exterior,  caracteriza
potencial internacionalidade da conduta. 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). A utilização
da internet  como  instrumento  para  prática  de  crime  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  fixar  a
competência da Justiça Federal. Ausência de provas da transnacionalidade da conduta encetada.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Insistência no declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: JF/MG-0000031-42.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 479/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

288. Processo: JF/MG-0043111-90.2015.4.01.3800-
COMPF

Voto: 876/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de descaminho, previsto no artigo
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334 do Código Penal, em virtude da apreensão de aparelhos celulares de origem estrangeira em
poder de comerciantes de rua, sem documentação comprobatória de regular importação, iludindo
o pagamento de tributos federais no valor de R$ 1.420,00. Promoção de arquivamento fundada na
tese de que o crime de descaminho se enquadra como delito tributário e, como houve a pena de
perdimento de bens, entendeu que não há justa causa para a propositura da ação penal devido ao
esvaziamento da materialidade do delito. Discordância do magistrado, por entender que a pena de
perdimento dos bens,  de natureza administrativa,  ao aplicada pela autoridade responsável na
esfera  correspondente,  não  possui  o  condão  de  descaracterizar  a  prática  do  delito  de
descaminho.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Conforme  consta  dos  autos,  não  obstante  os
investigados terem confessado praticar habitualmente tal conduta, não foram encontrados outros
procedimentos  administrativos  fiscais  em seu  desfavor.  Inexistência  de  informações quanto  à
reiteração delitiva. Tributos incidentes que não ultrapassam o valor de R$ 10.000,00. Aplicação do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002
(R$ 10.000,00)  como parâmetro  para  a  aplicação do  princípio  da insignificância  ao crime de
descaminho, desde que ausente reiteração da conduta." 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.

289. Processo: JF/PR/CAS-5006308-
56.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 582/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado para apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334). 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3.
Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da
existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor fixado no art. 20,
"caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de
Coordenação, de 04.03.2013)". 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o
fato seja considerado como destituído de significação penal. A recalcitrância no cometimento de
delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação
penal do Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o
Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº  112.597/PR,  2ª  Turma,  Rel.  Ministra  Cármen  Lúcia,  Dje
10/12/2012).  6.  No  presente  caso,  verifica-se  que  um  dos  investigados  não  registra  outro
procedimento administrativo nos últimos cinco anos (considerando, para tanto, a data do fato ora
em  análise),  aplicando-se,  por  analogia,  o  disposto  no  art.  64,  I,  do  CP,  que  autoriza  o
arquivamento. 7. Quanto aos demais investigados, fica evidente a habitualidade delitiva, tendo em
vista  o  registro  de  diversos  outros  procedimentos  administrativos,  em virtude  de  infração  de
mesma natureza, nos últimos 5 anos, o que não pode, simplesmente, deixar de ser considerado
para efeito de aferição do tamanho da lesão causada ao bem jurídico protegido pela norma. 8.
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

290. Processo: JF/PR/CAS-5007982- Voto: 575/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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69.2017.4.04.7005-APN - Eletrônico SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

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

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

291. Processo: JF/PR/CAS-5008343-
86.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 677/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada com o
escopo de apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor
de  R$  5.187,46.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu
inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de
arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº
49  desta  2ª  CCR,  "Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  "caput",  da  Lei  nº  10.522/2002  (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013)". 5. Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à
prática reiterada de delito da mesma natureza pela investigada, já que possui 7 (sete) autuações
anteriores ao fato ora investigado, conforme se extrai dos autos. 6. A prática reiterada da mesma
conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal.  A
recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente
não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente
como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº  112.597/PR,  2ª  Turma,  Rel.
Ministra Cármen Lúcia, Dje 10/12/2012). 7. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.
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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.

292. Processo: JF/PR/CUR-5043783-
61.2017.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 570/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: PIC. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334).  MPF: ARQUIVAMENTO LASTREADO NA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO (CPP,  ARTIGO 28  C/C  A LC 75/93,
ARTIGO 62, INCISO IV). INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. REITERAÇÃO DA
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório autuado para apurar o
crime  de  descaminho  (CP,  artigo  334).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito,  aplicando  o  princípio  da  insignificância  ao  caso.  3.  O  Juízo  Federal,
entretanto, discordou ante a necessidade de aprofundamento das investigações, uma vez que o
investigado  "pode  estar  em  tese  realizando  a  aquisição  de  mercadorias  e  supostamente
remetendo-as pelos correios aos seus destinatários finais". 3. No presente caso, registra-se que o
investigado  possuí  reiteração  delitiva,  tal  qual  informado  pelo  SRF  (3  procedimentos
administrativos por apreensão de mercadorias nos últimos 5 anos). 4. Nos termos do Enunciado
nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor fixado no art.  20, "caput",  da Lei nº 10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013)". 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado
como destituído de significação penal.  A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir  o
desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e,
desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes
(STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Dje 10/12/2012). 6. Ressalte-se
que, como bem pontuado pelo magistrado, ao que tudo indica,  o investigado comercializa  as
mercadorias  introduzidas  irregularmente  de  forma habitual,  tendo,  inclusive,  página  web para
venda  dos  produtos.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

293. Processo: JF/PR/PAT-5002096-
68.2017.4.04.7012-IP - Eletrônico 

Voto: 572/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO
BRANCO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV,
do CP. Apreensão de 80 (oitenta) maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da
documentação  comprobatória  de  sua  regular  introdução  no  país.  Promoção de  arquivamento
fundada no princípio da insignificância. Discordância do magistrado, por entender inaplicável o
princípio  da insignificância  ao caso.  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 80 (oitenta) maços de cigarros de origem estrangeira. Inexistência de
informações quanto à reiteração 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

294. Processo: JF/SP-0007413-33.2017.4.03.6181-
PIMP

Voto: 889/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  para  apurar
possível prática do crime de contrabando. Apreensão de 173 maços de cigarros de procedência
estrangeira,  sem  documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação  em  poder  do
investigado, comerciante informal. CP, art.  334-A. Promoção de arquivamento,  pelo MPF, com
base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 9ª Vara Federal Criminal de São
Paulo. Quantidade suficiente para caracterização do crime de contrabando. Remessa dos autos
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conduta tipificada no art. 334-A, §§
1º, inc. IV, e 2º. Apuração de conduta consistente na venda, exposição à venda, manutenção em
depósito ou, de qualquer forma, utilização das referidas mercadorias em proveito próprio ou alheio
no exercício de atividade comercial. Equiparação do comércio irregular ou clandestino à atividade
comercial  para  os  fins  de  tipificação  do  delito  de  contrabando.  Observância  dos  termos  da
Orientação nº 25/16 da 2ª CCR, segundo a qual 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¿.
Hipótese,  contudo,  em  que  se  revela  inviável  o  arquivamento  do  IPL,  pois  a  quantidade
apreendida  com  o  investigado  (173  maços)  supera  o  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade  incompatível  com  o  mero  consumo  pessoal.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal. Prosseguimento da persecução penal.

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

295. Processo: JF/SP-0012225-21.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 584/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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
07/2007 a 12/2007. 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. Revisão (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62,
IV). Com relação ao aspecto criminal, o arquivamento do presente procedimento é medida que se
impõe.  Aplicação  do  Enunciado  nº  68  desta  2ª  CCR.  Ausência  de  informações  sobre
representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar indicada para recebimento
do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético. Impossibilidade de se obter
registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 10 (dez) anos desde a data dos fatos.
Indícios de autoria  delitiva  não evidenciados.  Inexistência  de diligências capazes de alterar  o
panorama probatório atual.  Manutenção do arquivamento. Ressalte-se, entretanto, que esta 2ª
CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de  condutas  semelhantes
encaminhadas  pela  5ª  VF/SP,  expediu  Ofício  ao  Diretor  de  Benefícios  do  INSS  solicitando
informações  quanto  à  adoção  de  providência  administrativa  específica  perante  as  agências
mantenedoras  indicadas,  a  fim  de  coibir  a  concessão/manutenção  de  benefícios  indevidos  e
outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do  chamamento  dos
beneficiários para fazer a prova de vida ou de interrupção do pagamento daqueles segurados que
não efetuaram a renovação de senha no prazo.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

296. Processo: JF/SP-0014403-40.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 583/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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
05/2006 a 04/2008. 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. Revisão (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62,
IV). Com relação ao aspecto criminal, o arquivamento do presente procedimento é medida que se
impõe.  Aplicação  do  Enunciado  nº  68  desta  2ª  CCR.  Ausência  de  informações  sobre
representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar indicada para recebimento
do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético. Impossibilidade de se obter
registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 9 (nove) anos desde a data dos fatos.
Indícios de autoria  delitiva  não evidenciados.  Inexistência  de diligências capazes de alterar  o
panorama probatório atual.  Manutenção do arquivamento. Ressalte-se, entretanto, que esta 2ª
CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de  condutas  semelhantes
encaminhadas  pela  5ª  VF/SP,  expediu  Ofício  ao  Diretor  de  Benefícios  do  INSS  solicitando
informações  quanto  à  adoção  de  providência  administrativa  específica  perante  as  agências
mantenedoras  indicadas,  a  fim  de  coibir  a  concessão/manutenção  de  benefícios  indevidos  e
outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do  chamamento  dos
beneficiários para fazer a prova de vida ou de interrupção do pagamento daqueles segurados que
não efetuaram a renovação de senha no prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: PRM/JAL-3427.2017.000093-0-INQ Voto: 529/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JALES/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do INSS.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Suposta  simulação  de vínculo
empregatício  para  obtenção  de  auxílio-reclusão.  Oitiva  do  empregador  e  de  ex-colegas  de
trabalho  que  confirmaram  vínculo  correspondente  ao  registrado  na  CTPS.  Inexistência  de
materialidade delitiva. 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.

298. Processo: PRM-JND-3000.2011.003925-1-INQ Voto: 446/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de patrocínio infiel e de falsidade ideológica (CP, art. 355, §1º,
e 299), em razão de suposto ingresso de ação trabalhista com prévia intenção de acordo entre o
patrono e a reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aplicação de multa
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processual à reclamada e não homologação do acordo. Aplicação da Orientação nº 30 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

299. Processo: PRM-JND-3422.2014.000047-4-INQ Voto: 490/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposta prática de crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Relato de possível
fraude na solicitação de seguro-desemprego, tendo em vista irregular homologação de termo de
rescisão  de  contrato  de  trabalho.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Oitiva da investigada que informou nunca ter comparecido ao Ministério do Trabalho e
Emprego para homologação de sua rescisão.  Impossibilidade de perícia na assinatura aposta
quando da suposta homologação. Fatos ocorridos em 2012. Aplicação da Orientação nº 26 desta
2ª Câmara,  diante da antiguidade do fato investigado e da inexistência de linha investigatória
idônea.  "A  antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,
adequadamente sopesados no caso concreto,  justificam o arquivamento da investigação, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: JF-DF-0061274-23.2016.4.01.3400-
TC

Voto: 493/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

301. Processo: 08190.144474/17-97 Voto: 556/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição bancária privada, para
aquisição de veículo. O Ministério Público Estadual, por entender que os fatos configuram o crime
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, promoveu o declínio de atribuições ao MPF. O il. Procurador
da  República  oficiante  suscitou  o  presente  conflito  de  atribuições,  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
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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.

302. Processo: 1.13.000.000778/2017-61 Voto: 561/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: PIC.  CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ARTIGO 334).  MPF:  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REVISÃO (ART. 62, IV, DA LC N° 75/93). ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. REITERAÇÃO DA
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar
o crime de descaminho (CP, artigo 334). Introdução irregular de mercadorias (receptores de sinal
satélite). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o
princípio  da  insignificância  ao  caso.  3.  Este  Colegiado,  na  Sessão  n°  680,  de  12/06/2017,
deliberou,  à  unanimidade,  pela  designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
investigação.  4.  O  Procurador  da  República  designado  manifestou-se  pelo  arquivamento  por
entender que houve erro material quanto a circunstância fática que integrou a fundamentação da
decisão  do  Colegiado,  uma  vez  que  o  número  da  pretérita  notícia  de  fato,  onde  figurou  o
investigado,  era  outra  e  que os tributos iludidos  naquela  ocasião  alcançaram a soma de  R$
13.676,70  e  não  aquele  informado  pela  SRF  (R$  22.175,66),  tendo  sido  arquivada  por
insignificância. Deste modo, considerou que tal notícia de fato em desfavor do investigado, por ter
sido arquivada por atipicidade material não poderia caracterizar reincidência idônea a obstar o
arquivamento do presente apuratório também pela insignificância. Ademais, pontuou que a soma
dos tributos iludidos em ambos os apuratórios não atingiria o limite previsto na Portaria 75/2012
do  Ministério  da  Fazenda.  5.  Erro  material  irrelevante.  Decisão  do  Colegiado  lastreada  na
existência de reiteração delitiva e não nos valores dos tributos iludidos. 6. Motivo de arquivamento
e valores dos tributos iludidos em procedimento pretérito que não servem de base para aplicação
da  insignificância  do  presente  apuratório.  Reincidência  verificada  pela  simples  existência  de
procedimentos  pretéritos.  Impossibilidade  de  somatório  dos  valores  iludidos  em  diferentes
procedimentos a fim de aplicar a insignificância. 7. Caso em que, independentemente do valor
suprimido, o investigado possui 1 (uma) reiteração delitiva nos últimos 5 anos, não se afigurando
possível, portanto, a incidência da insignificância nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR:
"Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  "caput",  da  Lei  nº  10.522/2002  (R$  10.000,00)  como
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que
ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de  04.03.2013)".  8.  A prática
reiterada da mesma conduta delitiva  impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal.  A recalcitrância  no cometimento  de delitos  faz surgir  o  desvalor  da  ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Dje 10/12/2012). 9. Devolva-se ao ofício para
o prosseguimento da persecução penal.

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

303. Processo: 1.29.009.000942/2017-91 - Eletrônico Voto: 763/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
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PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 837,78 (oitocentos e trinta sete reais e setenta e oito
centavos). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância, ressaltando que a existência de outros registros administrativos de
apreensão envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou valor do tributo não
supere o valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a bagatela. 3. Notícia de
que o investigado possui outro procedimento administrativo fiscal em virtude da prática de infração
da mesma natureza nos últimos cinco anos (11007.21064/2012-46, de 25/06/2012). Circunstância
penalmente relevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido.  Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

304. Processo: 1.29.009.000948/2017-68 - Eletrônico Voto: 767/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 373,68 (trezentos e setenta três reais e sessenta e oito
centavos). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância, ressaltando que a existência de outros registros administrativos de
apreensão envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou valor do tributo não
supere o valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a bagatela. 3. Notícia de
que o investigado possui outros 6 procedimentos administrativos fiscais em virtude da prática de
infração  da  mesma natureza  nos  últimos cinco  anos.  Circunstância  penalmente  relevante.  4.
Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

Deliberação: 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.

305. Processo: 1.29.009.001130/2017-62 - Eletrônico Voto: 765/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
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PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de  tributos  suprimidos  corresponde  a  R$  319,26  (trezentos  e  dezenove  reais  e  vinte  e  seis
centavos). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância, ressaltando que a existência de outros registros administrativos de
apreensão envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou valor do tributo não
supere o valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a bagatela. 3. Notícia de
que o investigado possui outro procedimento administrativo fiscal em virtude da prática de infração
da  mesma  natureza  nos  últimos  cinco  anos  (12457.727946/2016-11,  de  25/10/2016).
Circunstância  penalmente  relevante.  4.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  5.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido.  Participou da votação o  Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

306. Processo: 1.29.009.001137/2017-84 - Eletrônico Voto: 891/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão
da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do investigado. Promoção de
arquivamento com base no princípio  da insignificância.  Estimativa dos tributos iludidos de R$
1.209,89.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não obstante  o  valor  dos
tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da
ação delituosa (R$ 10.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Investigado que, conforme o sistema COMPROT, apresentam de 4 registros de
procedimentos administrativos fiscais relacionados com apreensão de mercadorias, nos últimos 5
(cinco) anos.  Habitualidade delitiva evidenciada. Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência de
lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª
CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

307. Processo: 1.33.008.000275/2017-23 Voto: 9585/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Representação Criminal instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto
no art. 334 do CP. Tributos não recolhidos estimados em R$ 3.068,48 (três mil, sessenta e oito
reais e quarenta e oito centavos). Esta 2ª Câmara, na 690ª Sessão de Revisão, realizada em
25/09/2017,  decidiu  pela  conversão  do  feito  em  diligência  para  apuração  dos  valores
eventualmente suprimidos em outros procedimentos já instaurados contra o investigado. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em resposta ao ofício do MPF, a Receita Federal
do Brasil informou que o investigado possui outra autuação pelo crime de descaminho ocorrido
em 13/09/2012, por não pagar tributos no valor de R$ 1.940,03, ou seja, menos de 5 anos da
conduta analisada nos autos, que ocorreu em 05/04/2016, a demonstrar habitualidade delitiva,
não importando no arquivamento do feito, mesmo que a soma dos tributos iludidos em outros
feitos nos quais o investigado já foi autuado, nos últimos cinco anos, seja inferior a R$10.000,00.
Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR, no sentido de reconhecer a tese da insignificância nos
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crimes de descaminho apenas quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), quando não presente reiteração delitiva. Designação de outro membro
do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).  Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.  Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

308. Processo: DPF-TAB/AM-00081/2015-INQ Voto: 459/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Notícia  de
bloqueio e tentativa de saque de benefício previdenciário, bem como de percepção de benefício
de pessoa falecida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 1) Suposto
bloqueio  e  tentativa  de  saque  de  benefício  previdenciário.  Diligências.  A instituição  bancária
informou que a conta não estava bloqueada e que foi aberta outra contra bancária em nome da
mãe do investigado. O Instituto Nacional do Seguro Social informou que o benefício é devido e
esta  sendo  regularmente  pago.  Possível  prejuízo  que  seria  suportado,  exclusivamente,  por
particular. Crime de estelionato entre particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse
direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público  Estadual.  2)  Eventual
recebimento de benefício de pessoa falecida: declínio de atribuições a outra unidade do próprio
Ministério Público Federal. Enunciado nº 25 deste Órgão Revisor. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

309. Processo: 1.12.000.000725/2017-88 Voto: 571/2018 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de fato.  Manifestação apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão dando
conta  de  possível  abandono  de  incapaz,  bem como suposta  desocupação  de  imóvel  sem o
pagamento de aluguel. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

310. Processo: 1.14.000.000260/2018-71 Voto: 761/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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
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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.

311. Processo: 1.14.000.003914/2017-38 Voto: 528/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime previsto no
art.  20, caput, da Lei 7.716/89. Relato de protesto na Universidade Federal  da Bahia em que
supostamente  houve  incitação  a  discriminação  e  violência  em  face  de  cristãos.  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Conduta  possivelmente  perpetrada  por  um dos
manifestantes  contra  grupo  indeterminado  de  pessoas.  Inexistência  de  traços  de
transnacionalidade da conduta. Não se verifica, no caso, ofensa direta a bens ou serviços da
União ou de suas entidades de administração indireta.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  investigação  do  feito.
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.

312. Processo: 1.14.012.000003/2018-09 Voto: 448/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
IRECÊ-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada pelo município de Lençóis-BA com relato de atestado
médico apresentado perante a prefeitura do município assinado por médico que não faz parte do
quadro de funcionários municipal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

313. Processo: 1.15.000.002092/2017-31 Voto: 515/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  preparatório  instaurado  a  partir  de  manifestação  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão relatando possíveis ocorrência de cárcere privado, dano moral, rixa. Motorista de ônibus
que  teria  impedido  o  manifestante  e  os  demais  passageiros  de  descerem  em  razão  de
engarrafamento.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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314. Processo: 1.15.000.003381/2017-57 - Eletrônico Voto: 531/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a honra, contra o patrimônio e contra a vida de advogado.
Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª  Câmara).  Crimes contra  particular  supostamente
perpetrados por particulares. 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.

315. Processo: 1.16.000.000180/2018-41 - Eletrônico Voto: 568/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  formulada  por  enfermeira  da  rede  estadual  em  desfavor  de
paciente  que  teria  a  ameaçado  durante  o  exercício  de  suas  funções.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de crime praticado contra servidor público federal.
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.

316. Processo: 1.16.000.003804/2017-00 - Eletrônico Voto: 757/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  de  associação  nacional  representativa  de
categoria profissional, noticiando que ex-funcionário teria furtado valores da entidade. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Associação que é pessoa jurídica de direito
privado. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

317. Processo: 1.22.000.000281/2018-15 - Eletrônico Voto: 779/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de estelionato (CP, art.  171). Suposta prática de fraudes por parte de
associação  de  apoio  aos  aposentados,  que  estaria  angariando  idosos  com  promessas  de
obtenção de revisão dos benefícios previdenciários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime
praticado contra particulares. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União
ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que
justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

318. Processo: 1.22.000.003919/2017-99 - Eletrônico Voto: 579/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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.

319. Processo: 1.25.005.000853/2017-23 - Eletrônico Voto: 540/2018 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 ofício expedido pelo Juízo da Vara Cível de Ortigueira/PR,
noticiando possível crime de uso de documento falso, qual seja uma procuração falsa em nome
de indígena. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de qualquer
prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Aplicação da Súmula 140/STJ: "Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em
que o indígena figure como autor ou vítima". 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.

320. Processo: 1.25.005.000860/2017-25 - Eletrônico Voto: 542/2018 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 ofício expedido pelo Juízo da Vara Cível de Ortigueira/PR,
noticiando possível crime de uso de documento falso, qual seja uma procuração falsa em nome
de indígena. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de qualquer
prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Aplicação da Súmula 140/STJ: "Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em
que o indígena figure como autor ou vítima". 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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321. Processo: 1.25.008.000492/2017-95 - Eletrônico Voto: 559/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Noticiante que relata ter sido vítima de
estelionato ao negociar imóvel do Programa habitacional "Minha Casa Minha Vida". Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado apenas por particular.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

322. Processo: 1.28.000.002163/2017-47 - Eletrônico Voto: 565/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima noticiando a criação de associação com o fim de constranger
os  fornecedores  de gás de determinado município  a  venderem o  produto  pelo  mesmo valor.
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.

323. Processo: 1.29.002.000436/2017-61 - Eletrônico Voto: 533/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297).
Acusado que apresentou requisição de exames da rede pública de saúde com carimbo de médico
exonerado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Documento
apresentado a órgão municipal. Mácula à fé pública municipal. Ausência de ofensa a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

324. Processo: 1.30.001.000035/2018-81 Voto: 496/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato  veiculando  ocorrência  do  crime  de  falsificação  de  documento  emitido  por
universidade federal e apresentado perante órgão estadual. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Documento apresentado perante o Hospital Geral de Itapecerica da
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Serra, entidade pública estadual. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
irrelevante, para definição da competência para processar a ação penal, o órgão responsável pela
expedição do documento, servindo como critério aquele perante o qual esse foi apresentado (CC
108.024/SC,  Rel.  Ministra  Assusete  Magalhães,  Terceira  Seção,  julgado  em 13/11/2013,  DJe
11/12/2013). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

325. Processo: 1.30.001.000124/2018-28 Voto: 482/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de fraude processual (CP, art. 347). Juntada de documentação
falsificada supostamente emitida por órgão de proteção ao crédito no bojo de ação em trâmite
perante à  Justiça Estadual.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).
Possíveis irregularidades ocorridas no curso de ação judicial tramitada perante a Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

326. Processo: 1.30.001.000199/2018-17 Voto: 447/2018 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 representação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que o benefício previdenciário
do  representante  teria  sido  alvo  de  descontos  de  empréstimos  consignados  indevidos  por
instituições bancárias privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

327. Processo: 1.30.001.000286/2018-66 Voto: 759/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Brasileira que notícia ter sido vítima de estupro perpetrado por brasileiro durante
estadia na Colômbia. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR).  Delito cometido por
brasileiro no exterior. Suposto autor do crime que retornou ao território nacional. (CP, art. 7º, II, "b"
e §2º).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  (CC  120.887/DF,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos  de
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Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 04/02/2013, DJe
20/02/2013). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

328. Processo: 1.30.001.005203/2017-44 Voto: 451/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato  autuada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  extorsão  (CP,  art.  158).
Representante que relata o recebimento de e-mail com tons ameaçadores exigindo a quantia de
R$ 150.000,00 para a não exposição do cometimento de supostos crimes pelo representante.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União,  ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Interesse  exclusivamente  particular.
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

329. Processo: 1.30.001.005336/2017-11 Voto: 494/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  noticiando  possíveis  crimes  contra  a  administração  pública
praticados por candidato a prefeito. Possível dano ao município. Relato que determinado terreno
destinado à construção de escola teve destinação diversa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª Câmara). 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.

330. Processo: 1.33.012.000209/2017-94 - Eletrônico Voto: 569/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestante que notícia
ter recebido uma ligação telefônica de pessoa que se identificou como membro do Ministério
Público Federal que, após informar sobre o arquivamento de suposto procedimento envolvendo a
sua  empresa,  teria  solicitado  contribuição  para  a  Associação  de  Procuradores  do  Ministério
Público. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O fato da ligação ser
feita em nome de membro do MPF, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, na
medida em que, para tanto, figura-se indispensável que sua conduta tenha diretamente ofendido
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas o
que não ocorreu no caso. Eventual prejuízo em detrimento da 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

331. Processo: 1.34.001.000291/2018-20 Voto: 449/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, autuada para apurar
possível  fraude  em laudos emitidos  por  peritos  do Detran/SP,  com o  propósito  de conferir  a
pessoas sem deficiência desconto na compra de veículos.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Não se verifica ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

332. Processo: 1.34.001.010306/2017-87 Voto: 553/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação feita  através da Sala  de  Atendimento  do Cidadão noticiando
possível prática do crime de formação de cartel, tendo em vista que sociedade empresária que
desenvolve sistema de gerenciamento de frotas teria adquirido um sistema de cotação de preço e
estaria cobrando uma taxa mensal das contrantes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2ª CCR). Relatos que não trouxeram elementos, ao menor por ora, acerca da existência
de suposto cartel. Inexistência, até o momento, de lesão a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas autarquias ou empresas públicas.  Homologação do declínio ao Ministério  Público
Estadual.

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

333. Processo: 1.34.001.010768/2017-02 Voto: 503/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação sigilosa apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão na
qual notícia a existência de local utilizado para distribuição de entorpecentes e bebidas alcoólicas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Indícios de transnacionalidade
não evidenciados. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

334. Processo: 1.34.001.011113/2017-43 Voto: 524/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Noticiante que
recebe seus proventos pelo Banco do Brasil  teria sido vítima de um esquema fraudulento no
referido  banco.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
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Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Prejuízo que foi
suportado exclusivamente por particular. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

335. Processo: 1.34.001.011199/2017-12 Voto: 544/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, I, do Código Penal.
Indústria  química  e  farmacêutica  que  não  teria  garantido  a  qualidade  e  segurança  de
medicamento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR). Ausência de
indícios de transnacionalidade da conduta examinada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
(CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 01/02/2011). Inexistência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

336. Processo: 1.34.001.011367/2017-61 Voto: 541/2018 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). Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA,
Terceira  Seção, DJe de 25.06.2012).  Situação que não se assemelha aos precedentes desta
Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal (Processo
nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel.  Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº
594, julgado em 20.03.2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Rel. José
Osterno Campos de Araújo, Sessão nº 611, julgado em 10.11.2014). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

337. Processo: 1.34.001.011440/2017-03 Voto: 502/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento
ao Cidadão noticiando suposto estelionato praticado em detrimento de particular.  Determinada
empresa  estaria  oferecendo empréstimos sob  condição  de  depósito  preliminar  sem,  contudo,
efetivar  a  operação.  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
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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.

Outras deliberações(Declínio)

338. Processo: 1.29.002.000340/2017-01 - Eletrônico Voto: 554/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia fiscal da RFB narrando supostos crimes contra a
ordem tributária (Lei 8.137/90) e adulteração de produto alimentício (CP, art. 272). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). a) Crime contra a ordem tributária: crime de natureza
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento. b) Adulteração de produto alimentício:
inexistência de indícios 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
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.

339. Processo: 1.30.001.005092/2017-76 Voto: 466/2018 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 apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão a qual relata a existência de milícia privada no município de Itaguaí/RJ (CP, art. 288-
A). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

340. Processo: 1.15.000.001814/2017-30 Voto: 499/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Suposto crime de furto (CP, art.  155). Subtração de uma
caixa de som, um aparelho microsystem e duas anilhas, que estavam no Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará " IEFES " UFC. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório da Polícia Federal concluiu pela inexistência de diligências
aptas a apurar a autoria delitiva. Ausência de testemunhas e de imagens de circuito interno de
segurança. Carência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de
esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código Penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

341. Processo: 1.20.000.001740/2017-71 Voto: 518/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta venda de moeda falsa por meio do Facebook. Relato que perfis falsos
anunciavam a venda a venda de notas falsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Não foi possível localizar os responsáveis pela criação dos sobreditos perfis. Ausência
de indícios mínimos de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificarem o panorama
probatório atual. Carência de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação
de 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.

342. Processo: 1.23.000.000332/2014-48 Voto: 458/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: MATÉRIA: PIC instaurado com a finalidade de apurar o arquivamento pelo DPF de relatório de
investigação sobre possível tráfico internacional de seres humanos. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Autos remetidos pela 7ª CCR, após a homologação do arquivamento quanto a
matéria de sua atribuição, para apreciação do suposto crime de tráfico internacional de pessoas.
Matéria  que  já  foi  objeto  de  deliberação  por  este  colegiado  nos  autos  do  procedimento  nº
1.23.000.000331/2014-01. Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

343. Processo: DPF/JZO/BA-0061/2012-INQ Voto: 500/2018 Origem:  GABPRM2-FAP  -  FILIPE
ALBERNAZ PIRES

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) falsidade ideológica
(CP, art. 299) e falsificação de documento público (CP, art. 297). Relato que pessoas vinculadas à
determinada  associação  de  psicultores  teriam  apresentado  documentos  irregulares  para  a
formalização e execução de projeto fiscalizado pela Companhia Nacional de Alimentos " CONAB e
financiado com recursos do Governo Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Caso que demandou diversas diligências, dentre elas a elaboração de perícia grafotécnica nos
documentos apresentados, sendo que os laudos elaborados pelos peritos foram inconclusivos,
uma vez que a perícia  foi  realizada em cópias de documentos e não em seus originais,  por
conseguinte, a opnio delict do MPF viu-se prejudicada, situação agravada pela antiguidade dos
fatos,  que  datam  de  2009/2010.  Princípio  da  presunção  da  inocência  e  "in  dubio  pro  réu".
Aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª Câmara, diante da antiguidade do fato investigado e da
inexistência de linha investigatória idônea. "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento
da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Ausência de indícios de autoria
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

344. Processo: DPF/JZO/BA-0235/2017-INQ Voto: 613/2018 Origem:  GABPRM2-FAP  -  FILIPE
ALBERNAZ PIRES

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de desobediência (CP, art.  330). Suposto descumprimento de decisão
proveniente  da  Justiça  do  Trabalho,  por  parte  de  sociedade  empresária,  por  não  apresentar
informações acerca do recolhimento do FGTS de empregado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Atraso  justificado.  Posterior  cumprimento  da  determinação  judicial.
Inexistência  de  conduta  voluntária  e  consciente  voltada  a  desobedecer  determinação judicial.
Homologação do Arquivamento.

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

345. Processo: DPF/MT-00417/2016-INQ Voto: 713/2018 Origem:  GABPR5-SED  -  SAMIRA
ENGEL DOMINGUES

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Suposto crime de furto tentado (CP, art. 155 c/c. o art. 14. inc. II)
praticado  em  desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  de
arrombamento  à  agência  da  EBCT.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Caso em que as imagens captadas não são suficientes para identificar  a autoria
delitiva  tampouco  orientar  uma  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Ausência  de
testemunhas.  Exame  papiloscópico  que  nada  conseguiu  apurar.  Inexistência  de  elementos
mínimos da autoria. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código Penal
e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

346. Processo: DPF/MT-00645/2016-INQ Voto: 525/2018 Origem:  GABPR5-SED  -  SAMIRA
ENGEL DOMINGUES

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

Ementa: Suposta prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Investigado que utilizou, para fins
privados,  reforçador  de  sinal  de  Serviço  Móvel  Pessoal  "  SMP  sem  outorga.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Oitiva do investigado que afirmou ter comprado o aparelho
para melhorar o sinal de seu celular e desconhecia a necessidade de autorização da ANATEL
para  tal  fim.  Infração  administrativa.  Autuação  em multa  pecuniária.  Medidas  já  devidamente
adotadas pela ANATEL. Não verificação, no caso concreto, 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

347. Processo: DPF-PATOS-0045/2016-IPL Voto: 457/2018 Origem: GABPRM1-ESS -  ELIABE
SOARES DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Relato da utilização não autorizada de radiofrequência  para a prestação de
serviço  de  Retransmissão  de  Televisão,  bem  como,  uso  de  equipamento  transmissor  com
certificação vencida, pela prefeitura de determinado município (Lei nº 9.472/97, art. 183). Revisão

132/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Diligências.  Informação da ANATEL de que a
transmissão não foi interrompido tampouco houve apreensão dos equipamentos tendo em vista
Acordo de Cooperação concedendo prazo para regularização por parte da prefeitura. Infração
administrativa.  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.

348. Processo: DPF-PATOS-0183/2017-IPL Voto: 615/2018 Origem:  GABPRM2-FTV  -  FELIPE
TORRES VASCONCELOS

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. Terreno adquirido em 2014
pelo valor de R$ 17.000,00, onde atualmente funciona uma oficina. Investigado que comprou o
imóvel movido de boa-fé, acreditando que a área a ser adquirida não representava invasão de
terras da União. 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.

349. Processo: DPF-PATOS-0184/2017-IPL Voto: 468/2018 Origem:  GABPRM2-FTV  -  FELIPE
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
4.947/66. Relato de suposta invasão de terra pertencente à União. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que o investigado agiu com boa-fé ao adquirir o terreno, bem
como ao iniciar a obra do imóvel. Ausência da elementar do tipo "invadir". 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.

350. Processo: DPF-PATOS-0269/2016-INQ Voto: 605/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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.  Prejuízo  estimado  de
R$15.924,01. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Câmeras do
sistema  interno  de  vigilância  não  foram  capazes  de  identificar  os  criminosos  já  que  estes
utilizavam máscaras e chapéus. 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.
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351. Processo: DPF/RN-00665/2016-IP Voto: 514/2018 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER
MARTINS DE ARAUJO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155)  de  sacas  de  milho  em  unidade
armazenadora da CONAB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Inexistência  de  circuito  interno  de  gravação  de  imagens  de  segurança.  Impossibilidade  de
realização  de  perícia  por  não  ter  sido  o  local  preservado.  Oitiva  de  todos  os  funcionários
possivelmente envolvidos no fato. Ausência de vestígio material apto a identificar a autoria do
crime  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.

352. Processo: DPF/RO-0349/2017-INQ Voto: 453/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Superintendente Estadual do IBAMA
que teria proferido ameaças contra servidor do ICMBio. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Inexistência do elemento subjetivo do tipo, qual seja a promessa concreta de injusta e
grave lesão. Inexistência de indícios suficientes da prática de crime. Ausência de justa causa para
o prosseguimento da persecução penal. Ademais, inexistem testemunhas do suposto fato delitivo.
Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: DPF/SGO-00336/2016-INQ Voto: 465/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de usurpação de águas (CP, art. 161, § 1º, inciso I). Notícia de
captação irregular de água em trechos do canal da transposição do Rio São Francisco. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Apreensão dos materiais utilizados no
delito  sem,  contudo,  identificação  de  seus  proprietários.  Tampouco  houve  identificação  das
propriedades agrícolas beneficiadas pela conduta. Inexistência de elementos mínimos da autoria
delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as
ressalvas do art. 18 do Código Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

354. Processo: DPF-TAB/AM-00005/2006-INQ Voto: 821/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  efetuar  a  expulsão  de  estrangeiro,  réu  em ação penal  pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes (arts. 70 e 71 da Lei 6.815/80, revogada pela Lei
13.445/2017). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Demonstração de que o
estrangeiro  possui  dois  filhos  brasileiros  que  se  encontram  sob  sua  guarda  e  dependência
econômica.  Impossibilidade  de  se  proceder  a  expulsão  (art.  55,  II,  a,  da  Lei  13.445/2017).
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Homologação do Arquivamento.

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

355. Processo: JF/CE-0814296-69.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 472/2018 Origem:  GABPR8-MAT  -  MARCIO
ANDRADE TORRES

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º)
contra  o  INSS.  Recebimento  indevido  de benefícios  do  Programa Bolsa  Família.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Investigada,  assim  que  passou  a  auferir  rendimentos
incompatíveis com o programa, requereu seu desligamento do mesmo. Ausência de materialidade
delitiva.  Inexistência  de  justa  causa  para  prosseguir  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.

356. Processo: JF/CE-0814670-85.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 517/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de furto  (CP,  art.  155,  4º,  inciso I)  em desfavor  da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de arrombamento de veículo da EBCT, com
subtração de 49 encomendas postais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Inexistência  de  imagens  de  vídeo  aptas  a  identificar  suspeitos.  Ausência  de
testemunhas. 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.

357. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000075-1-INQ Voto: 527/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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.  Prejuízo  estimado  de
R$2.953,07, além de celulares de dois funcionários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Laudo pericial que constatou serem inconclusivas as imagens do sistema
interno de vigilância quanto à identificação dos criminosos, já que estes utilizavam bonés e óculos
escuros. Oitiva de um dos suspeitos, após a identificação dos IMEIs dos aparelhos roubados, e
impossibilidade de localização dos demais. 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.

358. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000010-3-INQ Voto: 509/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
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JUNIOR

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 e IV) em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que a agência dos correios foi
invadida durante a madrugada e teve R$ 139,68 (cento e trinta e nove reais e sessenta e oito
centavos) furtados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Perícia
que não encontrou impressões digitais. Ausência de imagens de câmeras de segurança. Oitivas
de  suspeitos.  Ausência  de  testemunhas.  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.

359. Processo: PRM-JND-3422.2016.000158-7-INQ Voto: 511/2018 Origem:  GABPRM1-JLPK  -  JOSE
LUCAS PERRONI KALIL

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e descaminho (CP, art.
334). Relato da existência em hangar de aeronaves civis estrangeiras em situação irregular, que
poderiam  estar  operando  sob  o  regime  tributário  de  admissão  temporária.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Receita Federal informou que à
época  da  fiscalização  nenhuma  aeronave  foi  encontrada  no  hangar  da  empresa,  tampouco
irregularidades relacionadas. Inexistência de indícios de crime. Ausência de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

360. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000067-8-INQ Voto: 607/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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 reclamatória
trabalhista.  Contradição  verificada  entre  os  relatos  das  testemunhas  do  reclamante  e  do
reclamado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência de elementos de
prova  aptos  a  demonstrar  o  que  realmente  teria  ocorrido,  tampouco  se  houve  dolo  dos
investigados  em  falsear  a  verdade.  Inexistência  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

361. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000074-5-INQ Voto: 487/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha do reclamante
que teria  prestado  em audiência  declarações divergentes  de provas  juntadas nos  autos  pelo
reclamado, referentes a ocorrência de acidente de trabalho. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  inciso  IV).  Fatos  ocorridos  há  mais  de  4  anos.  Divergências  que  denotam  simples
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diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados. Ausência de comprovação
de que o investigado tivesse vontade e consciência voltada ao falseamento da verdade, ou seja,
não  restou  evidenciada  má-fé  e  intenção  de  enganar  o  Juízo  ou  de  prestar  informações
inverídicas, mas, ao que tudo soa, apenas avaliou de forma imprecisa a realidade. Ausência de
justa causa para o prosseguimento do feito e de potencialidade lesiva. Não configuração do crime.
Homologação do arquivamento.

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

362. Processo: SR/DPF/PI-00720/2017-IPL Voto: 470/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da agência dos correios de
Bertolínia/PI. Consta que três indivíduos não identificados acessaram o interior da agência através
de um buraco feito na parede lateral, arrombaram o cofre e subtraíram a quantia de R$ 66.798,89.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Inexistência de fragmentos de
impressões  papilares  aptos  a  perícia  papiloscópica.  Ausência  de  testemunhas.  Imagens  do
sistema de câmeras de segurança que não contribuíram para a identificação dos suspeitos. Fatos
ocorridos a mais de 2 (dois) anos. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

363. Processo: SR/DPF/PI-00750/2017-IPL Voto: 471/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da agência dos correios de
Itaueira/PI. Consta que três indivíduos não identificados, após danificarem a central de alarme,
acessaram o interior da agência através de um buraco feito na sala da tesouraria, arrombaram o
cofre e subtraíram a quantia de R$ 6.499,96. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Inexistência de fragmentos de impressões papilares aptos a perícia papiloscópica.
Testemunhas ouvidas que não trouxeram nenhum elemento sobre a ação delitiva. Imagens do
sistema de câmeras de segurança que não contribuíram para a identificação dos suspeitos. Fatos
ocorridos a mais de 2 (dois) anos. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

364. Processo: SRPF-AP-00316/2015-INQ Voto: 444/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito policial. Relato de falsificação de assinaturas de associados em notas fiscais e de desvio
de verbas do INCRA destinadas a assentamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligências.  Laudo da perícia  criminal  concluiu  que as divergências encontradas nas
assinaturas não são suficientes para comprovar a falsificação. Depoimentos que esclareceram
que o atraso na entrega dos materiais ocorreu em virtude do falecimento do fiscal do INCRA.
Esgotamento  de  diligências.  Ausência  de  cometimento  de  crime.  Fatos  ocorridos  em  2013.
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Aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª Câmara, diante da antiguidade do fato investigado e da
inexistência de linha investigatória idônea. "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento
da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Homologação do arquivamento.

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

365. Processo: SRPF-AP-00412/2016-INQ Voto: 753/2018 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  no  recebimento  de  seguro
defeso. Notícia de que pessoas sem os requisitos para obtenção do benefício estariam sendo
cadastradas como pescadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que,
apesar da representação não trazer elementos concretos do suposto ilícito, foram empreendidas
diligências que não trouxeram indícios 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

366. Processo: 1.03.000.001350/2016-00 Voto: 563/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventuais delitos contra a honra de membros do Poder
Judiciário. Diálogos captados em interceptação telefônica na qual advogado de investigado teria
proferido ofensas contra a honra de magistrados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Fatos que, em tese, caracterizam crimes comuns, tendo como vítimas os magistrados
mencionados nos diálogos interceptados. Cópias dos documentos já enviados aos presidentes
dos respectivos tribunais  para ciência  das supostas vítimas.  Crime que se procede mediante
queixa.  Carência  de elementos necessários 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.

367. Processo: 1.03.000.002038/2016-25 Voto: 501/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de denúncia  relatando irregularidades
envolvendo Prefeito, consistentes em suposto "caixa dois" (CE, art. 350) e em compra de votos
(CE, art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato desacompanhado de
indícios  mínimos da prática  de  crime eleitoral.  Fatos  que  já  foram noticiados  e  diligenciados
perante  o  Ministério  Público  Estadual.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

368. Processo: 1.04.100.000193/2017-22 Voto: 443/2018 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de denúncia  relatando irregularidades
envolvendo Prefeito, consistentes na aquisição de terras rurais acima do valor de mercado, sendo
que o tal valor excedente seria destinado para pagamento de despesas da campanha de sua
reeleição (CE, art.  350). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatos que não
possuem qualquer  comprovação,  não havendo elementos  mínimos aptos  a  deflagrar  aptos  a
deflagrar a persecução penal. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

369. Processo: 1.05.000.000193/2017-13 Voto: 610/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades envolvendo doadores de campanha inscritos no Bolsa
Família. Suposto estelionato em relação ao programa pela falta de cumprimento do requisito de
baixa renda (CP, art. 171). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A doação eleitoral
realizada por meio da prestação de serviços pela própria candidata, na elaboração de jingles,
vinhetas e slogans, não importa manifestação de capacidade patrimonial diversa da esperada de
beneficiário do programa Bolsa Família.  Quanto ao segundo investigado, tem-se que recebeu
doação por meio de depósito feito em caixa eletrônico, não conseguindo-se identificar o doador,
sendo considerado o próprio candidato presumido doador. Presunção para fins eleitorais que não
autoriza a deflagração de investigação criminal para apuração da origem de depósito no valor de
apenas R$ 200,62. Ausência de indícios de fraude, considerando-se que a doação por beneficiário
do Bolsa Família, por si só, não pode ser vista como crime. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

370. Processo: 1.05.000.000624/2016-61 Voto: 477/2018 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: PIC. Suposta prática dos crimes previstos nos artigos 346 e 377 do Código Eleitoral. Uso de bem
público para a instalação de comitê eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Verificação de que o imóvel não foi utilizado para fins eleitorais durante o período em
que este alugado pela Prefeitura. 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

371. Processo: 1.13.000.000430/2016-93 Voto: 456/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício oriundo da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª
Região  "  Amazonas,  pelo  qual  encaminha  notícia  criminis  anônima  noticiando  supostas
irregularidades  praticadas  por  empresa  privada.  Ausência  de  depósito  do  FGTS,  falta  de
frequência  no  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  atrasos  no  pagamento  dos
salários.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  O simples ato do empregador não
depositar  o  FGTS na  conta  dos  empregados  não  pode ser  considerado  crime.  Aplicação  do
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Enunciado  58  da  2ª  CCR.  Representante  que  não  forneceu  qualquer  lastro  indiciário  para
corroborar  as  afirmações,  como contracheque,  CNIS ou  cópia  de  qualquer  outro  documento.
Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  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.

372. Processo: 1.13.000.000496/2017-64 Voto: 455/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática  do crime previsto  no artigo  10  da Lei  nº  7.347/85.  Empresa
investigada em inquérito civil que, embora notificada, teria descumprido as requisições do MPT.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação de que a empresa apresentou,
através  de  sua  advogada,  os  documentos  requisitados.  Demais,  não  configura  delito  de
desobediência o não comparecimento dos representantes da empresa na audiência administrativa
designada  pelo  MPT.  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.

373. Processo: 1.13.000.001847/2017-54 - Eletrônico Voto: 657/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Das informações constantes dos
autos, verifica-se que a diferença entre o valor pleiteado pelo INSS, e o devolvido pela instituição
bancária, decorre da incidência de tarifas bancárias, não havendo qualquer informação acerca da
realização  de  saques  fraudulentos  após  o  óbito  do  titular  do  benefício.  Inexistência  de
materialidade delitiva. 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.

374. Processo: 1.14.000.000716/2017-12 Voto: 469/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: PIC.  Supostos  crimes  de  lavagem de  dinheiro  e  sonegação  fiscal.  Manifestação  na  Sala  de
Atendimento ao Cidadão noticiando que diversas empresas mercantis estariam sendo utilizados
por  determinados  ocupantes  de  cargos  políticos  para  lavagem  de  capitais.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa que não trouxe elementos concretos sobre o
suposto  esquema  criminoso,  bem  como  que  possibilitem  a  realização  de  diligências.  Não
obstante, o il. Procurador da República oficiante encaminhou cópia dos autos à Força Tarefa da
Operação Lava Jato, uma vez que os fatos narrados relacionam-se com possíveis envolvidos
naquela  operação.  Ausência  de  indícios,  por  ora,  da  ocorrência  dos  delitos  narrados.
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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375. Processo: 1.14.000.002193/2017-49 Voto: 611/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de ordem judicial
por parte de gerente do Banco do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Atraso  justificado.  Posterior  cumprimento  da  determinação  judicial.  Inexistência  de  conduta
voluntária  e  consciente  voltada  a  desobedecer  determinação  judicial.  Homologação  do
Arquivamento.

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

376. Processo: 1.14.000.003101/2017-48 Voto: 512/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Caixa Econômica Federal. Relato de possível fraude de dados cadastrais em sistema da CEF,
de modo a possibilitar saques indevidos de contas de FGTS de terceiros, bem como possível
alteração  nas  datas  de  demissão  nos  requerimentos  de  seguro-desemprego.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O Ministério do Trabalho e Emprego informou
não haver registro de contestação dos saques apontados pela CEF e que as datas de demissão
registradas  nos  querimentos  de  seguro-desemprego  não  foram  adulteradas.  Inexistência  de
materialidade delitiva. 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.

377. Processo: 1.14.000.003435/2017-11 Voto: 504/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  sigilosa  relatando  possível  cometimento  de  crimes  por
determinada pessoa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica e
desconexa, sem narrativa de qualquer elemento concreto que possa orientar uma investigação.
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

378. Processo: 1.14.000.003751/2017-93 Voto: 462/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Denúncia  anônima  apresentada  perante  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando  fatos  desconexos  sugerindo  um  possível  crime  de  estelionato.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia desconexa, genérica e que não apresenta
condições  de  entendimento  dos  fatos  narrados.  Ausência  de  dados  concretos  que  possam
orientar uma investigação. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de
procedimento investigativo.  Ausência de justa causa para persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

379. Processo: 1.15.000.003238/2017-65 - Eletrônico Voto: 576/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Administradora de sociedade
empresária  teria  deixado  apresentar  notas  fiscais  de  aquisição  de  GLP  (Gás  Liquefeito  de
Petróleo)  à  Agência  Nacional  de Petróleo,  Gás Natural  e Biocombustíveis  "  ANP.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62 " IV). Infração administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº
9.847/99, apenada com multa. Atipicidade criminal 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

380. Processo: 1.16.000.003603/2017-02 - Eletrônico Voto: 801/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de fato. Manifestação através da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando possível
crime de fraude processual (CP, art. 347) em processo administrativo do Conselho Federal de
Engenharia  e  Agronomia  "  CONFEA..  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Ausência  de  indícios  de  fraude  no  processo.  Encaminhamento  do  pleito,  pelo  CONFEA,  à
Procuradoria  Jurídica  e,  após,  a  deliberação  acerca  do  tema,  adotando  providências  que
entendeu adequadas no âmbito de sua competência, não estando limitado, em sua livre atuação
funcional,  pelas  estritas  questões  suscitadas  no  requerimento  do  interessado.  Mero
inconformismo do representante pelo não acatamento de seu requerimento. 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.

381. Processo: 1.17.000.002437/2017-81 - Eletrônico Voto: 679/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de fato. Tentativa de roubo (CP, art. 157, c/c art. 14, II). Indivíduo teria quebrado vidraça de
janela  de  agência  do  INSS  sem,  contudo,  conseguir  adentrar  na  agência.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Janela danificada no valor de R$ 250,00. Perícia
Papiloscópica que não obteve fragmentos de impressões papilares com pontos característicos
suficientes para serem submetidos a exames de confronto. Imagens obtidas com baixa qualidade,
insuficientes para identificar o investigado. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e
de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

382. Processo: 1.17.001.000146/2017-49 - Eletrônico Voto: 552/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de VPI da Polícia Federal relatando o recebimento de denúncia
apresentada perante o disque direitos humanos do Ministério  Público Estadual  sobre suposta
ocorrência  do  crime  de  redução  à  condição  análoga  à  de  escravo  em  fazenda  próxima  a
Castelo/ES (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizações
de  diligências  que  não  confirmaram  o  teor  da  denúncia.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

383. Processo: 1.18.000.000798/2017-56 Voto: 551/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Candidata que teve suas contas rejeitadas em razão de uso
de recursos financeiros não contabilizados superiores ao seu patrimônio  declarado.  Possíveis
crimes tipificados no art.  30-A da Lei  nº  9.504/97 e art.  350 do Código Eleitoral.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há indícios de influência do fato na normalidade do
processo democrático, inexistindo lesão ao bem jurídico tutelado no caso concreto. A omissão na
declaração de receitas, por si só, não configura o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
posto que não se apresenta como fato juridicamente relevante à normalidade e legitimidade do
pleito.  Precedente TSE: Recurso Especial  Eleitoral  nº 3882654, DJE 24/03/2017. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

384. Processo: 1.18.003.000482/2017-34 Voto: 475/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual são noticiadas supostas condutas ilícitas perpetradas por parte
de professor  da Universidade Federal  de Goiás.  Possível  crime de difamação (CP,  art.  139).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No crime em tela, o direito de ação somente
será exercido mediante queixa do ofendido ou seu representante legal, sendo espécie de ação
penal privada, consoante art. 145, parágrafo único, do CP, de maneira que não pertence ao MPF a
titularidade da ação penal. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da investigação.
Ante a possível ocorrência de assédio moral praticada pelo docente, o il. Procurador da República
oficiante  determinou  a  instauração  de  Procedimento  Preparatório  para  apurar  tal  fato.
Homologação do arquivamento.

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

385. Processo: 1.20.000.001943/2017-68 Voto: 573/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Representante que relata supostas represálias em razão de conflito agrário em
determinado  município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia
genérica,  desconexa  e  imprecisa,  sem  narrativa  de  qualquer  elemento  concreto  que  possa
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orientar uma investigação. Ademais, comunicante já fez diversas denúncias iguais entre os anos
2013 e 2017. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento
investigativo. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.22.000.003873/2017-16 Voto: 483/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, através da qual encaminha cópias dos autos de Ação de Revisão de
Contrato de Arrendamento Mercantil, a qual contestava, entre outros pontos, os juros pactuados e
cobrados em contrato de financiamento firmado com instituição financeira privada. Possível crime
contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89, art. 8º). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conforme informações trazidas, os juros remuneratórios pactuados eram de
1,84% mensal e 24,84% anual, nos termos do contrato acostado aos autos. Apesar de o referido
percentual  extrapolar o limite de 12% estipulado no art.  192,  §3º da CF/88,  tal  dispositivo foi
revogado pela EC n. 40/2003 e mesmo quando em vigor o entendimento jurisprudencial era no
sentido de que não se tratava de norma autoaplicável. Súmula n. 382 do STJ: "A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". O tipo penal do
art. 8º da Lei n. 7.492/86 exige que os juros praticados sejam superiores àqueles previstos em
legislação. O ordenamento pátrio regula os juros por meio do Decreto n. 22.626/33. Os juros
remuneratórios fixados em contratos bancários não se sujeitam às limitações do referido Decreto,
nos termos da Súmula n. 596 do STF: "As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou  privadas,  que  integram o  sistema  financeiro  nacional".  (AgInt  no  AREsp 953.306/SP,  Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).
Precedente da 2ª  CCR:  NF 1.22.000.004605/2016-22,  676ª  Sessão,  de 24/04/2017,  unânime.
Ausência de tipicidade 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

387. Processo: 1.24.001.000243/2017-05 - Eletrônico Voto: 580/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º em razão de possível obtenção
irregular  de beneficio do Programa Federal  Bolsa Família.  Investigada que teria recebido três
parcelas  do  benefício  enquanto  seu  esposo  desempenha  cargo  de  vereador  de  município.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Investigada que não possui
vínculos  empregatícios  e  não  auferi  renda  comprovada.  Ademais,  à  época  do  cadastro  seu
esposo não possuía vínculos empregatícios. Situação socioeconômica da investigada compatível
ao benefício recebido. Inexistência de indícios da prática de crime ou fraude no recebimento do
referido benefício. Homologação do arquivamento.

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

388. Processo: 1.24.003.000234/2017-96 - Eletrônico Voto: 560/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PATOS-PB
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (art.  1º  da  Lei  nº  8.137/90).
Representação encaminhada pelo IBAMA relatando que determinada empresa teria  informado
incorretamente o seu porte econômico, gerando a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental "
TCFA a menor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informações
contidas nos autos revelam que, após autuação e constituição do crédito tributário, a empresa
investigada  quitou  integralmente  o  débito.  Extinção  da  punibilidade.(art.  9º,  §  2°,  da  Lei  nº
10.684/2003). Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

389. Processo: 1.25.000.002615/2017-01 - Eletrônico Voto: 562/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta doação acima do limite previsto em lei à campanha eleitoral. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Irregularidades  não  comprovadas.
Comprovação documental  de que não se tratou de uma doação mas sim de um contrato de
comodato.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

390. Processo: 1.25.000.004072/2017-58 - Eletrônico Voto: 534/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III) em prejuízo da
Caixa Econômica Federal. Relato da quebra de uma porta de vidro da sala de autoatendimento de
uma agência da Caixa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Despacho da
Polícia Federal que sugeriu o arquivamento do feito tendo em vista a ausência de indícios de
autoria.  Ausência de imagens do sistema de vigilância e monitoramento.  Laudo de Exame do
Local que constatou que a porta estava estilhaçada, mas sem indícios de objetos possivelmente
utilizados para causar o dano. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha
investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: 1.25.000.004088/2017-61 - Eletrônico Voto: 555/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de uma câmera de segurança da CEF.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Perícia efetuada em local não preservado.
Imagens  das  câmeras  de  segurança  constataram a  materialidade  do  delito,  contudo  não  foi
possível  obter imagens de boa qualidade do suspeito.  Ausência de vestígio material  qualquer
tendente a identificar a autoria do crime. Inexistência 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
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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.

392. Processo: 1.25.007.000220/2017-03 - Eletrônico Voto: 564/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime do art.  297,  § 4º,  do Código Penal.  Ausência de anotação de
vínculo  empregatício  em  Carteira  Nacional  de  Trabalho  e  Previdência  Social  "  CTPS  de
empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que se verifica
ausência de dolo por parte do empregador, tendo em vista que, firmou com a reclamante contrato
de prestação de serviços para trabalho "home work" e acreditava que esta lhe prestava serviços
de  forma  autônoma.  Ausência  de  indícios  dolo  na  conduta  analisada.  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.

393. Processo: 1.25.008.000715/2017-14 - Eletrônico Voto: 754/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  em  face  do  INSS.
Irregularidade no recebimento de benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, em
virtude  de  omissão  de  alteração  da  situação  da  renda  do  grupo  familiar.  Eventual  não
preenchimento de requisito de natureza econômica (renda familiar per capita seria superior a " do
salário  mínimo).  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Entendimento jurisprudencial  no sentido da inconstitucionalidade do § 3º  do art.  20 da Lei  nº
8.742/93.  Critério  que  não  pode  ser  utilizado  como  único  paradigma  para  a  constatação  da
miserabilidade social ou para fins de imputação penal. Ausência de indícios quanto ao elemento
subjetivo do tipo. 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.

394. Processo: 1.25.016.000009/2018-54 - Eletrônico Voto: 548/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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395. Processo: 1.26.000.003220/2017-80 - Eletrônico Voto: 549/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício oriundo da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª
Região " Recife, pelo qual encaminha notícia criminis noticiando suposta irregularidade praticada
por empresa privada. Ausência de depósito do FGTS. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC
75/93). O simples ato do empregador não depositar o FGTS na conta dos empregados não pode
ser  considerado  crime.  Aplicação  do  Enunciado  58  da  2ª  CCR.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

396. Processo: 1.27.000.002973/2017-31 - Eletrônico Voto: 538/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Relato de que um indivíduo teria pulado o
muro  de  agência  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  "  IBGE  e  subtraído  um
microcomputador e um monitor de vídeo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Ausência  de  imagens  e  de  testemunhas.  Inexistência  de  elementos  mínimos  da
autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

397. Processo: 1.29.000.003348/2017-31 - Eletrônico Voto: 550/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de Ofício do Banco Central. Suposto crime previsto no art. 17 da
Lei  7.492/86.  Pretensa  concessão  de  empréstimo  vedado  pelo  referido  artigo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência de ofensividade ao Sistema Financeiro
Nacional.  Pareceres  do  Banco  Central  e  da  Procuradoria  Especializada  de  Consultoria  em
Supervisão  do  Sistemas  Financeiro  (PRSUP)  aduzindo  não  ser  o  procedimento  irregular  no
âmbito  administrativo.  Obediência  ao  art.  1º  da  Circular  nº  3.524.  Ausência  de  tipicidade  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

398. Processo: 1.29.000.003698/2017-06 Voto: 516/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso I) praticado em desfavor da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  de  que  pelo  menos  03  (três)
indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo, renderam funcionário (carteiro) da agência
dos Correios,  que conduzia  a viatura,  e  subtraíram as encomendas que estavam no veículo.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Laudo da perícia que concluiu
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que os materiais genéticos colhidos não possuem qualidade técnica suficiente para confronto.
Ausência de testemunhas e de imagens. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e
de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do
art. 18 do Código 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.

399. Processo: 1.29.000.003845/2017-30 - Eletrônico Voto: 460/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  dando  conta  de  que  determinada  rádio  comunitária  estaria
transmitindo sinais além do permitido (Lei nº 9.612/88, art. 21) e sendo utilizada por políticos para
propaganda partidária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não
se verificam indícios suficientes de que a investigada estaria ultrapassando os limites legais de
transmissão.  Ademais,  tem-se que  a transmissão  de sinal  além do permitido  enseja  sanções
administrativas  de  apuração  na  esfera  administrativa.  Quanto  ao  possível  uso  da  rádio  para
propaganda partidária não se constatam indícios de conduta ilícita, sendo que o simples fato de
um agente político integrar a direção da emissora, por si só, não configura propaganda ilícita.
Ausência de indícios da prática de ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

400. Processo: 1.29.000.004003/2017-03 Voto: 507/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do INSS. Saques indevidos de benefícios previdenciários após o suposto óbito do titular. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que: 1) o último saque indevido ocorreu há
mais de 12 (doze) anos,  restando extinta a punibilidade (CP, art.  107,  IV)  pela prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III); 2) houve o recebimento de até 3 parcelas do benefício
previdenciário sem a ocorrência de dolo (Orientação 04/2013 da 2ª CCR) ou 3) as parcelas de
benefício  previdenciário  foram  recebidas  há  muitos  anos,  mediante  a  utilização  de  cartão
magnético, sem renovação de senha e os segurados não possuíam procurador ou representante
legal, não existindo indícios mínimos de autoria e diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. 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.

401. Processo: 1.29.000.004092/2017-80 - Eletrônico Voto: 546/2018 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 reclamatória
trabalhista.  Testemunha que não soube informar o nome e endereço da reclamada para qual
trabalhou. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o depoimento da
testemunha, por si só, não caracteriza o delito em tela, uma vez que ela prestou serviços de forma
autônoma para a reclamada apenas 30 dias, duas ou três vezes por semana, sendo normal e
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aceitável o fato de não se recordar de detalhes da relação trabalhista. Inexistência de indícios de
má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Inexistência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.29.002.000151/2017-21 Voto: 608/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de denuncia veiculada na Sala de Atendimento ao Cidadão
dando conta  da  omissão  de  anotação  de  vínculo  empregatício  na  CTPS de  empregados de
sociedade empresária (CP, art. 297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Fiscalização realizada na empresa investigada não comprovou o teor da denuncia.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.29.003.000007/2018-65 - Eletrônico Voto: 535/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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 reclamatória
trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Julgador,  por  identificar
inconsistências  no  depoimento  com  informações  obtidas  em  outros  elementos  de  prova,
desconsiderou completamente o depoimento na sentença. 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.

404. Processo: 1.29.003.000427/2017-61 - Eletrônico Voto: 557/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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 reclamatória
trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Julgador,  por  identificar
inconsistências  no  depoimento  com  informações  obtidas  em  outros  elementos  de  prova,
desconsiderou completamente o depoimento na sentença. 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

405. Processo: 1.29.003.000435/2017-15 - Eletrônico Voto: 532/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurado  a  partir  de  comunicação  do  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Novo
Hamburgo/RS na qual relata que determinado bem penhorado não foi devidamente conservado
após a penhora. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Nos termos do Enunciado nº 61 da 2ª CCR, para a configuração do crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa e
que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. No
caso,  dispunha  o  magistrado  de  outros  meios  coativos  diverso  da  coerção  penal.  Eventual
descuido no encargo de depositário que não serve para caracterizar o delito de desobediência.
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

406. Processo: 1.29.011.000058/2017-15 Voto: 497/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Procedimento administrativo autuado a fim de obter informações para apurar possíveis fraudes no
recebimento  do  seguro-desemprego  em alguns  municípios.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº
75/93,  art.  62,  IV).  Impossibilidade  de  coleta  dos  dados.  Inexistência  de  diligências
complementares  a  fim  de  se  coletar  as  informações  necessárias.  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.

407. Processo: 1.30.004.000117/2017-15 Voto: 614/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime contra a ordem tributária (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  IV).  Noticia
anonima veiculada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão dando conta que indivíduo teria
adquirido veículo irregularmente ao se utilizar da isenção de IPI para taxistas quando em verdade
possui a profissão de advogada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Envio da
noticia a Receita Federal  do Brasil  para conhecimento e providencias quanto a fiscalização e
constituição  do  crédito  tributário.  Crime  material  que  se  só  se  consuma  com  a  definitiva
constituição do crédito tributário.  Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal
Federal  na  hipótese.  Inexistência  de  justa  causa  para  a  persecução penal.  Homologação do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

408. Processo: 1.30.005.000438/2017-18 - Eletrônico Voto: 545/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando possíveis crimes de sonegação fiscal e de lavagem de
dinheiro envolvendo servidor público estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências perante a Receita Federal, que informou não existir procedimento administrativo fiscal
ou inscrição definitiva de crédito em nome do representado e que iria averiguar os fatos narrados.
Ausência de lastro probatório. 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.

409. Processo: 1.30.006.000298/2017-60 Voto: 452/2018 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO  DE
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de violação sigilo funcional (CP, art. 325). Escritório de advocacia
que estaria se valendo de informações privilegiadas para contatar segurados do INSS e ajuizar
ações judiciais em face da autarquia previdenciária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Oitiva  dos supostos envolvidos que não evidenciaram elementos mínimos de
materialidade  delitiva.  Inexistência  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

410. Processo: 1.31.000.000175/2016-61 Voto: 606/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista e falsidade ideológica, tendo em vista representação noticiando que determinado grupo
econômico  estaria  praticando  ações  com  o  fito  de  fraudar  direitos  trabalhistas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de diligencias investigatórias, não
se confirmou o teor da denuncia apresentada. Inexistência de materialidade delitiva. Homologação
do arquivamento.

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

411. Processo: 1.32.000.001152/2017-17 - Eletrônico Voto: 547/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) entre advogados litigantes. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto
e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Competência do
Ministério Público Estadual, que receberá a matéria para apreciação quando do final da apuração
do boletim de ocorrência registrado perante a Polícia Civil. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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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412. Processo: 1.32.000.001183/2017-78 - Eletrônico Voto: 678/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Furto de 4 (quatro) pneus e rodas que
estavam em veículo de propriedade do CREA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Ausência de vestígio material apto 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.

413. Processo: 1.34.001.009478/2017-16 Voto: 454/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Veiculação de imagens, através da internet, de uma criança
em contato com artista nu em determinado museu de arte. Possível prática do crime descrito no
art.  241-A da  Lei  nº  8.069/90  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  "  ECA).  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, inc. IV). Caso em que não se verifica no vídeo divulgado
imagens de sexo explícito, pornografia infantil ou retratação de cenas de sexo, tampouco nudez
da criança envolvida. Tratava-se de uma manifestação artística na qual haviam interações de um
artística nu com os visitantes do museu, sendo que a nudez de um adulto, por si só, não pode ser
considerada pornografia. Vídeo que foi postado com nítido propósito de apoio ou repúdio e não
com intenções libidinosas, conotação sexual ou intenção de satisfazer lascívia própria ou alheia.
Por  fim,  a  menor  estava  acompanhada  de  sua  genitora  e  havia  referência  de  que  a  obra
apresentava manifestação de nudez artística. Inexistência de materialidade delitiva. Carência de
justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação de arquivamento, com as
ressalvas do art. 18 do Código Penal.

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

414. Processo: 1.34.001.011142/2017-13 Voto: 513/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Representante  que  relata  a  existência  de  um  site  eletrônico  que  estaria
disponibilizando informações referentes a processos judicias em que ele foi parte, o que estaria
atingindo sua vida pessoal e privacidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Questões não afetas a seara criminal, não obstante sejam valores protegidos constitucionalmente.
Fato atípico na esfera 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.

415. Processo: 1.34.015.000414/2017-92 Voto: 498/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato autuada a partir de sentença prolatada em autos de Reclamação Trabalhista, para
apuração dos crimes tipificados nos artigos 297, § 3º, inciso II, e 337-A, ambos do Código Penal,
consistentes em anotação falsa em CTPS e sonegação de contribuição previdenciária. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto a falsidade da anotação em CTPS, o caso é de
absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a
conduta omissiva foi meio para a consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Essa
posição, inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp
1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/04/2011). Em caso análogo (Processo nº 1.25.000.000894/2013-
36), o Conselho Institucional do MPF, reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela
absorção do crime previsto  no art.  297,  § 4º,  do Código Penal  pelo  crime de sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2) Crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação dos
autos  da inexistência  de sentença homologatória  de liquidação,  que  aguarda o laudo  pericial
contábil. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito
tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

416. Processo: 1.34.015.000758/2017-00 Voto: 495/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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 reclamatória
trabalhista. Suposta incongruência no nas narrativas de testemunha. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o depoimento da testemunha, por si só, não caracteriza o
delito em tela, uma vez que se faz necessário prova de dolo em fazer afirmação falsa ou negar a
verdade.  Inexistência  de indícios de má-fé ou vontade livre  e consciente  de ludibriar  o  juízo.
Inexistência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

417. Processo: 1.34.021.000170/2017-69 Voto: 543/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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 reclamatória
trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Julgador,  por  identificar
inconsistências  no  depoimento  com  informações  obtidas  em  outros  elementos  de  prova,
desconsiderou completamente o depoimento na sentença. 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.

153/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

418. Processo: 1.35.000.002163/2017-11 - Eletrônico Voto: 567/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando a comercialização de notas falsas através do
aplicativo  whatsapp.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Não foi
identificado o usuário da linha telefônica tampouco se obteve sucesso no tentativa de contato
telefônico com o suposto autor. Buscas infrutíferas em bando de dados. Ausência de elementos
que apontem uma linha de investigação eficaz a esclarecer a materialidade e autoria do delito.
Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: 1.36.000.001019/2017-11 - Eletrônico Voto: 520/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato relatando supostas irregularidades na concessão do FIES a particular, que não se
enquadraria  nos  requisitos  da  época  para  a  concessão  do  financiamento.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos poderiam caracterizar os crimes do art. 19, § único,
da Lei 7.492/86, ou do art. 171, § 3º, do Código Penal. Em quaisquer dos casos já estaria extinta a
punibilidade, (art. 107, IV, CP) em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (Art. 109, III,
CP), pois os fatos ocorreram há mais de 12 anos. Homologação do arquivamento.

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

420. Processo: 1.34.001.010443/2017-11 Voto: 539/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) perpetrado por meio de rede
social na Internet. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de declínio
(Enunciado nº 33 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.  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  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.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
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421. Processo: JFRJ/MCE-0500088-
05.2016.4.02.5116-INQ

Voto: 782/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
MACAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de exploração de águas superficiais sem a
devida autorização do órgão competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).
Dispõe o art. 26, inciso I, da Constituição Federal que as águas superficiais emergentes são bens
de propriedade dos Estados. Portanto, nos autos não há indícios de ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades que justifique 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.

422. Processo: JF-RJ-0504116-27.2017.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 786/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Processo instaurado a partir da Petição nº 6747, do STF, derivada dos termos de depoimentos de
colaboração premiada de executivos da Odebrecht envolvidos no caso "Supervia". Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Da leitura dos depoimentos que instruíram a
petição oriunda do Suprema Corte infere-se que os fatos narrados não envolvem a imiscuição da
Odebrecht  em  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas,  de modo que os fatos ali  narrados afetam tão somente a
esfera jurídica das empresas Supervia e Light, de natureza privada. Falece, portanto, atribuição
ao Ministério Público Federal para prosseguir na 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.

423. Processo: JF-RJ-0505839-81.2017.4.02.5101-
INQ

Voto: 818/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato entre particulares. Suposto uso indevido do nome
do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) em boleto bancário sacado em face de
empresa particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). O referido
delito  não atinge diretamente o INPI,  lesionando apenas 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.

424. Processo: PR/SP-3000.2017.002497-5-INQ Voto: 868/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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.
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Procuradora da República oficiante requereu judicialmente o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. Discordância do Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP. 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.

425. Processo: JF-ATM-0000026-36.2015.4.01.3903-
INQ

Voto: 774/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE ALTAMIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes do art. 171, § 3º e 304 do
Código Penal contra a RFB. Investigação deflagrada a partir de registro de ocorrência feita por
cidadão que descobriu débito junto à Receita Federal decorrente da inserção de falsa declaração
de rendimentos feita em seu desfavor por empresa com a qual nunca havia mantido vínculo.
Alega a vítima que o débito de R$ 39 mil lançado em seu CPF seria inverídico, uma vez que seus
rendimentos jamais ultrapassaram a margem de isenção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Apesar  da  comprovada  materialidade  relativa  ao  uso  de  declaração  falsa,  que
redundou no lançamento do crédito tributário, a autoria não pode ser demonstrada por razões
técnicas, pois mesmo após a oitiva de todas as pessoas envolvidas e a análise da respectiva
documentação, não se pode identificar o responsável pela inserção dos dados inverídicos, motivo
pelo qual não há linha investigativa idônea que justifique a persistência do inquérito. Homologação
do arquivamento.

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

426. Processo: JF/CE-INQ-0000395-
72.2014.4.05.8100

Voto: 810/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1°-B,  I,  do  CP.  Suposta
comercialização de medicamento importado sem registro  na ANVISA,  por  meio dos Correios.
Apreensão da correspondência no dia 19/04/2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após diversas  diligências,  não foi  possível  colher  elementos  mínimos de  autoria  delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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427. Processo: JF/ES-2017.50.50.500064-3-INQ Voto: 766/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta violação do monopólio postal  da União (art.  42 da Lei nº 6.358/78)
praticado por  empresa privada de logística  de encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV).  Concluiu a autoridade policial  pela ausência de materialidade do aventado
delito, uma vez que a alegação inicial de que a empresa privada estaria transportando objetos que
se enquadrariam no conceito de legal de carta não restou confirmada. Comprovou-se apenas que
a empresa transportava malotes lacrados entre bancos, sem antes ter acesso ao seu conteúdo
para saber  se  ali  haveria  cartas ou não.  Ademais,  vieram aos autos a  informação de que o
contrato de transportes tido como ilegal já estaria extinto entre as partes. Materialidade delitiva
não evidenciada. 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.

428. Processo: JF/MG-INQ-0047527-
33.2017.4.01.3800

Voto: 872/2018 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
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.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 0031925-02.2017.4.01.3800, julgado na Sessão nº 697,
de 27/11/2017, unânime. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução
penal ou aplicar, se cabível, o disposto no artigo 18 da Resolução CNMP nº 181, de 7 de agosto
de 2017.

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.

429. Processo: JF/MG-INQ-0047652-
98.2017.4.01.3800

Voto: 802/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

157/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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
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.

430. Processo: JF/MG-0035890-85.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 799/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  APREENSÃO  DE  830  MAÇOS  DE
CIGARRO  CONTRABANDEADOS.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no art. 334-A do
Código Penal,  haja  vista  a  apreensão,  em poder  da  investigado,  de 830 (oitocentos e  trinta)
maços de cigarro de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de
sua introdução regular no território nacional. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juízo  Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Infere-se da leitura dos arts. 45 a
54 da Lei nº 9.532/97 que, embora a importação de cigarros de fabricação estrangeira e de livre
comercialização no país de origem não seja totalmente proibida, as exigências que devem ser
atendidas para a realização da operação a tornam mais restrita. Descumpridas tais exigências,
configura-se, em tese, o crime de contrabando. 6. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas
que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 7. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida  (830  maços  de  cigarro)  supera  o  limite  estabelecido  por  esta  Câmara.  8.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir nas investigações.
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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.

431. Processo: JF/MG-0047651-16.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 874/2018 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
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.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 0031925-02.2017.4.01.3800, julgado na Sessão nº 697,
de 27/11/2017, unânime. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução
penal ou aplicar, se cabível, o disposto no artigo 18 da Resolução CNMP nº 181, de 7 de agosto
de 2017.

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.

432. Processo: JF/MOC-0007954-
64.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 853/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de supostas irregularidades na concessão de cisternas do Ministério do
Desenvolvimento  Social  e  também  na  concessão  de  recursos  do  PRONAF.  Revisão  do
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências realizadas pela Polícia Federal, não
foram  constatadas  as  irregularidades  narradas.  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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

433. Processo: JF/PCS-0001768-65.2017.4.01.3826-
INQ

Voto: 755/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POÇOS DE CALDAS/MG
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de parcelas de pensão de aposentadoria devidas a pessoa falecida. Discordância do
Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Valores sacados indevidamente que são utilizados,  em regra,  para
custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício ou para o próprio sustento
de cônjuge que remanesce desamparado. Comprovação nos autos de que a autora é pessoa
humilde,  analfabeta,  com poucos recursos e  que possui  mais  de 70 anos de idade.  Não há
registro do uso de expediente fraudulento (omissão do óbito ou renovação irregular de senha)
para a realização dos saques. Ausência de indícios de dolo na conduta. Aplicação analógica da
Orientação nº 4 desta 2ª CCR. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

434. Processo: JF-PGN-0001653-95.2017.4.01.3906-
INQ

Voto: 828/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE PARAGOMINAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tentativa do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Relato de que a
investigada teria utilizado informações inverídicas a respeito de execício de atividade rural, nos
autos de ação previdenciária, com o intuito de obter pensão por morte. Revisão do arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de que as declarações prestadas pela investigada
são inverídicas. 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.

435. Processo: JF/PR/CAS-SEM_SIGLA-5006961-
58.2017.4.04.7005 - Eletrônico 

Voto: 861/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho, em razão da apreensão de mercadorias
de  procedência  estrangeira,  avaliadas  em  R$  8.494,08,  em  poder  da  investigada,  durante
operação realizada pela Receita Federal nas dependências de determinada transportadora, no dia
24/10/2016.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  Tributos
estimados em R$ 2.230,54. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor
dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da
ação delituosa (R$ 10.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese  da  bagatela.  Existência  de  outros  dois  procedimentos  administrativos  em  nome  da
investigada e de sua empresa, com apreensão de mercadorias, nos últimos 5 (cinco) anos, sendo
que o montante dos tributos iludidos nestes dois casos alcançou R$ 4.548,79. Hipótese de efetiva
ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado
nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal ou
aplicar, se cabível, o disposto no artigo 18 da Resolução CNMP nº 181, de 7 de agosto de 2017.

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.

436. Processo: JF-PT-0000016-10.2014.4.05.8205-
INQ

Voto: 749/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

160/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato circunstanciado (art. 171, §3º, do CP).
Autos instaurados a partir de remessa do MPT, com cópias de ação trabalhista no bojo da qual se
identificou que determinada empresa poderia estar dando baixa nos contratos de trabalho de seus
empregados,  com  liberação  de  FGTS  e  Seguro-Desemprego,  sem  que  houvesse  efetiva
interrupção da prestação dos serviços.  Revisão de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Conforme  narrado  na  promoção  de  arquivamento,  a  suposta  ilicitude  derivou  da  percepção
transmitida  por  duas  testemunhas  em  processo  trabalhista  no  sentido  de  que  a  empresa
demandada estaria adotando prática ilícita com fins a elidir o recolhimento de encargos sociais.
No  entanto,  em posteriores  esclarecimentos  prestados  à  autoridade  policial,  as  testemunhas
esclareceram que a suspeita se deu em razão de terem ficado em dúvida acerca dos fatos que
foram  perguntados  durante  a  audiência,  razão  pela  qual  acabaram  divergindo  em  seus
depoimentos. Mas asseguraram à autoridade policial que desconheciam se algum funcionário da
empresa teria  mantido  vínculo  informal  após  o  encerramento  do contrato  laboral.  Inexistente,
portanto, suporte probatório mínimo acerca dos fatos postos em suspeita. Materialidade delitiva
não  evidenciada.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

437. Processo: JF/SP-0012918-05.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 9635/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 28 DO CPP. APREENSÃO DE COMPONENTES DE MÁQUINAS CAÇA-
NÍQUEIS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (ART.  334-A DO  CP).
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  autuado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
contrabando (CP, art. 334, com redação anterior à Lei n° 13.008/2014), em razão da apreensão de
7  placas-mãe,  7  noteiros,  2  pentes  de  memória,  todos  desacompanhados  da  documentação
comprobatória  de  sua  introdução  regular  no  território  nacional,  além  de  7  componentes  de
máquinas de vídeo-bingo danificados. O valor das mercadorias apreendidas é de R$ 550. 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 Parquet Federal  para o prosseguimento da
persecução penal.

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

438. Processo: JF/SP-0014287-34.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 778/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art.
171, § 3º). Notícia de Fato autuada para apurar prática do crime de estelionato em desfavor do
INSS (CP, art. 171 §3). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário, relativas ao
período de novembro/2009 a janeiro/2016, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento com
base na ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de  informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que já se passaram 2 (dois)
anos  desde  a  data  dos  fatos.  Indícios  de  autoria  delitiva  não  evidenciados.  Inexistência  de
diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.
Ressalte-se,  entretanto, que esta 2ª CCR, após realizar levantamento dos procedimentos que
tratam de  condutas  semelhantes  encaminhadas  pela  5ª  VF/SP,  expediu  Ofício  ao  Diretor  de
Benefícios  do  INSS  solicitando  informações  quanto  à  adoção  de  providência  administrativa
específica perante as agências mantenedoras indicadas, a fim de coibir a concessão/manutenção
de benefícios indevidos e outras fraudes, bem como informações dos bancos pagadores acerca
do chamamento dos beneficiários para fazer a prova de vida ou de interrupção do pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

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

439. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000092-9-INQ Voto: 744/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de dano praticado contra o patrimônio da EBCT (CP, art. 163, inc.
III) consistente na fratura do cabo de um aparelho denominado "PinPad", marca Gertec, durante
um atendimento postal.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Além de o dano
mensurado nos autos ser de ínfima monta (R$ 50), o que poderia consubstanciar a atipicidade
material  da  conduta,  há  relatos  de  que  o  autor,  ao  tempo  dos  fatos,  estava  em tratamento
psiquiátrico e que sua perturbação mental era notória, circunstância bastante para elidir o animus
docendi.  Conduta  atípica.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

440. Processo: PRM-JND-3422.2017.000085-3-INQ Voto: 860/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por testemunhas nos autos
de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da testemunha e  o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não restou
demonstrado nos autos. Ademais, os depoimentos em nada influenciaram na decisão da causa.
Ausência  de  indícios  concretos  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de
26/10/2015, unânime. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

441. Processo: PR/SP-3000.2016.001280-0-INQ Voto: 803/2018 Origem: GABPR21-KLJK -  KAREN
LOUISE JEANETTE KAHN

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
“CLONAGEM” DE CARTÃO CONSTRUCARD (CEF). CRIME DE ESTELIONATO. ATRIBUIÇÃO
DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUARULHOS/MOGI DAS CRUZES/SP. 1. Inquérito
instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, decorrente do
uso de um cartão  “clonado”  da Caixa-Construcard por  pessoa  diversa  de seu  titular.  2.  O il.
Procurador da República oficiante na PRM-Guarulhos/SP entendeu que os fatos narrados não
configurariam o crime do art. 171, § 3º, do CP, haja vista o envolvimento de valores oriundos de
linha  de  financiamento  gerida  pela  CEF  (Construcard).  3.  Considerando,  então,  a  possível
ocorrência de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 19 da Lei nº 7.492/86), declinou da
atribuição em favor de um dos ofícios especializados da PR/SP. 4. A il. Procuradora da República
atuante  na  PR/SP  discordou  da  remessa,  entendendo  estar  comprovado  nos  autos  que  a
obtenção  do  financiamento  teria  se  dado regularmente,  tendo  o  crime em questão  decorrido
apenas  da  clonagem  do  cartão  vinculado  à  respectiva  conta-financiamento.  Em razão  disso
suscitou o presente conflito negativo de atribuições. 5. Razão assiste à Procuradora suscitante
quando esta afirma “que a fraude narrada não consiste  na disposição do tipo legal  de obter,
mediante fraude, financiamento em instituição financeira, já que, conforme os elementos fáticos
apresentados, não houve fraude no momento da obtenção do financiamento perante a CEF, mas
a utilização de dados do cartão CONSTRUCARD, ante a uma possível clonagem deste”. 6. Da
análise dos autos, verifica-se, então, que os fatos narrados melhor se amoldam ao tipo do crime
de estelionato, não havendo que falar, por ora, em crime contra o SFN. 7. Conflito que se resolve
com fixação da atribuição da PRM-Guarulhos/SP para a persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

442. Processo: DPF/DF-1017/2015-INQ Voto: 790/2018 Origem: GABPR6-MCMF - MELINA
CASTRO MONTOYA FLORES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato praticado contra militar do Exército
mediante a apresentação de documento falso perante o respectivo Comando Militar com fins à
majoração do pagamento de pensão alimentícia devida a filha menor.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Embora o suposto crime tenha sido praticado mediante a
apresentação de documento falso ao Comando do Exército, órgão público federal, o que atrairia a
competência para processamento e julgamento à esfera federal (art. 109, IV, da CF), fato é que a
falsidade se exauriu no crime de estelionato praticado puramente em desfavor do militar,  cujo
patrimônio não se confunde com o da União, razão pela qual a persecução penal recai para a
justiça comum estadual. Aplicação do princípio da consunção para definir a objetividade penal e a
consequência  afetação  de  esferas  de interesses.  Ausência  de interesse  federal.  Carência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  dos
Territórios.
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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.

443. Processo: DPF/VGA-00660/2016-IPL Voto: 797/2018 Origem:  GABPRM1-LJDO  -
LUDMILA  JUNQUEIRA  DUARTE
OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I) praticado contra a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, no Município de Coqueiral/MG. Relato de que dois indivíduos não
identificados  entraram na  agência  munidos  de  arma  de  fogo  e  subtraíram a  quantia  de  R$
6.626,87, pertencente ao Banco do Brasil e da quantia (ínfima) de R$ 16,30, pertencente à EBCT.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ausência de dano ao serviço
postal  em  razão  do  ínfimo  valor  subtraído.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ, 676ª Sessão de Revisão,  24/4/2017, unânime).  Não ocorrendo com a infração prejuízos
penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

444. Processo: SPF/BA-00450/2013-INQ Voto: 788/2018 Origem:  GABPR004-ALBN  -
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  I,  do  CP.  Comercialização  de
medicamentos importados de uso restrito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 120843/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe de
27/03/2012).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

445. Processo: 1.11.000.001413/2017-29 - Eletrônico Voto: 735/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  apresentada  por  Deputado  Federal,
comunicando que indivíduo, ainda não identificado, teria divulgado uma festa na qual o tema é a
promoção ao preconceito religioso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que não indicam 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

446. Processo: 1.14.000.003926/2017-62 Voto: 791/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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 terceiros contraíram em seu nome empréstimo perante banco
particular  para  consignação em sua  conta-benefício  perante  o  INSS.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O prejuízo financeiro decorrente da suposta fraude foi
suportada exclusivamente pelo representante. 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.

447. Processo: 1.14.004.000820/2017-77 Voto: 839/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132). Empresa
privada teria descumprido interdição e embargo imposto a obra de construção civil por Auditor
Fiscal do Trabalho. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de
crimes  praticados contra  organização  do  trabalho.  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.

448. Processo: 1.16.000.003406/2017-85 - Eletrônico Voto: 875/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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

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

449. Processo: 1.17.000.002366/2017-17 - Eletrônico Voto: 863/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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 a eventual prática de pirâmide financeira por parte de empresa privada.
Possível prática de crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951). 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 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.

450. Processo: 1.18.000.002615/2017-37 Voto: 789/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, III, do CP. Empresa não teria garantido
a qualidade, segurança e eficácia de produto cosmético perante a ANVISA, especialmente em
razão  da  presença  de  substância  de  uso  vedado  (hidroquinona).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O só fato de um cosmético não possuir registro na
ANVISA não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, pois para questões de
saúde pública o interesse da União é meramente reflexo ou indireto (STF, no RE 755446/RS, DJe
26/11/2013,  Rel.  Min.  Lewandowski).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

451. Processo: 1.18.000.002624/2017-28 Voto: 841/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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.

166/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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

452. Processo: 1.22.000.003599/2015-13 Voto: 824/2018 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 física. 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  crime  antecedente  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.

453. Processo: 1.22.021.000007/2017-17 Voto: 847/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Narra a noticiante que determinado particular teria praticado diversos crimes,
inclusive contra a ordem tributária, em virtude de diversos negócios jurídicos, com indícios de
simulação, envolvendo empresas privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da  2ª  CCR).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  foram  constatadas  irregularidades
tributárias.  Ausência,  até  o  momento,  de  elementos  que  indiquem  a  prática  de  crime  em
detrimento  de bens,  serviços  ou interesse da  União ou de suas entidades.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

454. Processo: 1.23.000.002625/2017-11 Voto: 805/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes de apropriação indébita, de
apropriação  indébita  previdenciária,  de  estelionato  e  de  uso  de  documento  falso  pelos
representantes legais de empresa privada de administração condominial. 1) Crime de apropriação
indébita  previdenciária.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  débito
previdenciário  foi  negociado  junto  à  Receita  Federal  e  incluído  em regime  de  parcelamento.
Aplicação  do  Enunciado  nº  19  da  2ª  CCR.  Ausência  de  justa  causa,  no  momento,  para
continuidade da persecução penal.  Homologação do arquivamento.  2)  Crimes de apropriação
indébita,  de  uso  de  documento  falso  e  de  estelionato.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Crimes possivelmente praticados em detrimento de condomínio
particular. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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.

455. Processo: 1.24.000.000858/2014-91 Voto: 794/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar fraudes em licitações destinadas à
construção de prédios do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal no Estado da
Paraíba. Revisão do declínio parcial de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No que toca à
suposta irregularidade quanto à construção do prédio  do MPF no município  de Diamante/PB,
houve declínio para a PRM-Sousa/PB, ao que descabe atividade revisional por parte desta 2ª
CCR,  uma vez  que  se  deu  no  âmbito  do  próprio  MPF.  Quanto  ao  declínio  realizado  para  o
MPE/PB para apurar irregularidades na licitação para a construção do prédio do próprio MPE, a
providência está correta, pois no caso não se vislumbrou 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

456. Processo: 1.24.001.000316/2017-51 - Eletrônico Voto: 796/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

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.

457. Processo: 1.25.000.003514/2017-49 - Eletrônico Voto: 784/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. O representante narrou na peça inaugural: a) que trabalhou como policial nos
EUA de 2004 a 2016, mas nunca exerceu a atividade de policial no Brasil, onde profere palestras
em que defende o Ciclo Completo da Polícia " método de trabalho policial adotado nos EUA em
que  o  agente  policial  tem  carreira  única,  sendo  responsável  por  prender,  fichar  e  indiciar  o
acusado, eliminando a função do Delegado, defendendo, ainda, o fim de inquérito policial, que
deveria ser substituído pelo boletim de ocorrência; e b) que em razão disso sofreu, por meio da
internet,  represálias,  ameaças,  calúnias  e  difamações  por  parte  de  delegados  federais  e
estaduais, conforme documentos juntados. O MPF declinou da atribuição ao MPE por entender
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que os supostos crimes teriam sido cometidos por agentes federais fora do exercício da função
pública.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

458. Processo: 1.25.000.003522/2017-95 - Eletrônico Voto: 743/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de ameaça
(CP, art. 147) entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência,  até  o  momento,  de elementos  de informação capazes de justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

459. Processo: 1.25.000.003918/2017-32 - Eletrônico Voto: 768/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de
estelionato (CP, art. 171). Relato de que indivíduos estariam se apresentando como policiais civis
e falsificando e-mails com o intuito de cometer fraudes contra particulares. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  suportado  por  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.

460. Processo: 1.25.005.000005/2018-03 - Eletrônico Voto: 751/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante
que ele e sua família estariam sendo vítimas de ameaças, violação de domicílio, furto e extorsão.
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.
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461. Processo: 1.26.000.000069/2018-17 - Eletrônico Voto: 730/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

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

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

462. Processo: 1.29.009.001112/2017-81 Voto: 842/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que indivíduo teria subtraído cartão magnético e efetuado saques em
conta vinculada ao FGTS sem a devida autorização do titular. 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.

463. Processo: 1.29.014.000156/2017-14 - Eletrônico Voto: 816/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticiante relata ser vítima de estelionato praticado com o emprego de cheques
furtados em sua residência e ter sido ameaçado, com o emprego de arma de fogo, a assinar a
compra de um trator em seu nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR).  Condutas narradas praticadas em desfavor de particular.  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.

464. Processo: 1.30.001.000310/2018-67 Voto: 857/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de esbulho possessório 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.
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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.

465. Processo: 1.30.001.005206/2017-88 Voto: 851/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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  (CP,  art.  171).  Narra  a  noticiante  que  teria  sido  ludibriada  por  suposta
corretora  de  imóveis  a  pagar  uma quantia  em dinheiro  para  adquirir  um imóvel.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado apenas por particular.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

466. Processo: 1.30.001.005364/2017-38 Voto: 787/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  aborto  praticado  por  brasileira  em
território estrangeiro, com o fim de driblar a incidência do disposto no art. 124 do CPB. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Embora o suposto crime tenha se consumado no exterior,
fato é que não há nos autos indícios de transnacionalidade em sua prática, uma vez que o iter
criminis  não  foi  diferido  entre  os  territórios  do  Brasil  e  do  país  vizinho.  E  não  há  tratado
internacional firmado pelo Brasil para a repressão do crime em tela, de modo que não incide à
espécie o disposto no 109, inciso III, da CF. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.30.005.000554/2017-29 - Eletrônico Voto: 785/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
noticiante que, em instituição de ensino particular, alunos de 9 anos estariam sendo expostos a
informação de caráter sexual. 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.
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468. Processo: 1.33.006.000122/2017-04 - Eletrônico Voto: 819/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAGES-SC

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 a eventual prática de pirâmide financeira por parte de empresa privada
que atua no mercado de investimentos. Possível prática de crime contra a economia popular (art.
2º, IX, da Lei nº 1.521/1951) ou de crime de estelionato (art. 171 do CP). 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 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.

469. Processo: 1.34.001.010273/2017-75 Voto: 783/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, por meio da qual o denunciante narra diversas irregularidades ocorridas ao longo da
realização  dos  Jogos  Olímpicos  do  Rio  de  Janeiro  em  2016,  as  quais,  ao  seu  ver,  seriam
passíveis de apuração penal. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

470. Processo: 1.34.001.010758/2017-69 Voto: 825/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, III, do CP. Representantes legais de
empresa privada não teriam garantido a qualidade, segurança e eficácia de produto medicinal.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ
(CC  120843/SP.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.  Terceira  Seção.  DJe  de  27/03/2012).  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: 1.34.002.000277/2017-35 Voto: 836/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARACATUBA-SP
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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 ameaça (CP, art.  147). Narra o noticiante que coordenadores de unidades agrícolas
estariam ameaçando atear fogo em barracos dos moradores. 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.

472. Processo: 1.34.004.001266/2017-52 Voto: 792/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Movimentações financeiras feitas em
conta  da  Caixa  Econômica  Federal  sem o  reconhecimento  da  respectiva  titular.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Movimentação que ocorreu por meio de cartão cuja
comunicação de furto foi feita somente após a ocorrência das transferências bancárias. Ausência
de  elementos  que  demonstrem  falha  no  sistema  ou  a  participação  de  funcionários  da  CEF.
Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Inclusive há nos autos notícia de que uma ação
indenizatória movida contra a CEF fora julgada improcedente. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

473. Processo: 1.34.006.000655/2017-41 Voto: 823/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato. Indivíduo relatou que terceiros teriam utilizado o
seu nome e o número de inscrição na OAB de forma indevida, com o intuito de firmar contratos de
empréstimo. 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.

474. Processo: 1.34.043.000611/2017-74 Voto: 820/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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 a eventual prática de pirâmide financeira por parte de empresa privada, a
qual oferecia investimentos em moeda virtual (bitcoin) prometendo rentabilidade de cerca de 25%
ao  mês.  Possível  prática  de  crime  contra  a  economia  popular  ou  de  estelionato  contra
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particulares. 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 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.

475. Processo: 1.34.043.000631/2017-45 Voto: 815/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática do crime de ameaça ou do crime previsto no artigo 10 da Lei Complementar nº 105/2001. A
noticiante  relata  que  estaria  recebendo  e-mails  com  ameças  de  divulgação  de  seus  dados
pessoais, inclusive bancários. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Crime cometido contra particular. 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.

Outras deliberações(Declínio)

476. Processo: DPF/JZO/BA-0230/2016-INQ Voto: 806/2018 Origem:  GABPRM2-FAP  -  FILIPE
ALBERNAZ PIRES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos artigos 1º,
inciso I, e 2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.137/90, bem como dos crimes tipificados nos artigos 297
e 299 do Código Penal. Suposta abertura fraudulenta de empresa privada, com sede em Juazeiro-
BA, possivelmente através da utilização de "laranjas" na composição de seu quadro societário. 1)
Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). 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.  2)  Crimes  de  falsidade  perpetrados  na  constituição  fraudulenta  de  sociedade.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Enunciado nº 62 da 2ª CRR:
"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".
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 de Arquivamento
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477. Processo: DPF/BG-00034/2016-INQ Voto: 770/2018 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes do art. 33, I, e 35 da Lei nº 11.343/06 em associação
criminosa  com  pessoa  que  faleceu  após  a  propositura  de  denúncia  criminal.  Insuficiência
probatória quanto à participação de outros dois supostos coautores. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Esgotadas as diligências pela  autoridade policial,  não se pôde apontar
indícios mínimos da participação delitiva de S.F.O. e D.S.S. no tráfico de drogas que levou à
propositura da denúncia contra V.A.J. O só fato de haver registros de contato celular entre este e
os  outros  investigados,  incluindo  a  degravação  de  conversas  em que  os  três,  em momento
distinto, manifestaram a intenção de praticarem juntos crimes de tráfico, não presta, à revelia de
informações mais robustas,  para dar justa causa ao oferecimento de denúncia criminal  contra
todos  eles,  especialmente  porque  a  intenção  manifestada  por  telefone  deveria  ter  sido
contextualizada com outras provas relativas ao crime cuja interceptação durante sua execução
levou à oferta de denúncia contra V.A.J. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações ser reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

478. Processo: DPF/SAL/PE-00061/2016-INQ Voto: 843/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Beneficiária teria
obtido indevidamente aposentadoria por idade rural na qualidade de segurada especial. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A contradição verificada entre o período declarado para
fins de requerimento de aposentadoria rural por idade e o período declarado em requerimento de
salário maternidade não é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo. Ausência de
indícios de dolo na 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

479. Processo: DPF/SGO-00286/2016-INQ Voto: 752/2018 Origem: GABPRM2-AESL - ANDRE
ESTIMA DE SOUZA LEITE

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
parcelas  de  pensão  por  morte  relativas  a  benefício  obtido  fraudulentamente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento de pensão por morte, entre junho/2010 e
junho/2014. Posterior identificação de que o benefício de aposentadoria gerador da pensão teria
sido  obtido  fraudulentamente.  Evidente  boa-fé  no  recebimento  de  pensão  por  morte  até  o
conhecimento  da  fraude  por  parte  da  autarquia  previdenciária.  Ausência  dolo  na  conduta  da
pensionista, que, ao que tudo indica, não participou da fraude antecedente. Ausência 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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480. Processo: DPF-TAB/AM-00133/2016-INQ Voto: 772/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do delito tipificado nos art. 33 c/c 40 da Lei nº 11.343/06. Apreensão de
cocaína escondida em área de uso coletivo dentro de embarcação que realizava transporte fluvial
de pessoas em zona de fronteira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Esgotadas
as  diligências  pela  autoridade  policial,  nenhuma  informação  pôde  ser  obtida  quanto  ao
responsável por haver escondido a droga em área de circulação coletiva dentro de embarcação
fluvial que circulava em região de tríplice fronteira. Esgotamento das linhas investigativas idôneas.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações ser reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

481. Processo: JF/CE-0808712-21.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 764/2018 Origem:  GABPR15-ELT  -  EDMAC
LIMA TRIGUEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155) consistente na subtração de um aparelho clínico
(cardiotocógrafo)  pertencente  ao  Hospital  Universitário  Walter  Cantídio/UFCE.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Envidadas  as  possíveis  diligências,  não  se  logrou
identificar a autoria delitiva, especialmente em razão do largo tempo de 4 anos transcorrido desde
a data  do  crime.  Ausência  de  outras  linhas  investigativas  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

482. Processo: JF-JAL-0000690-72.2017.4.03.6124-
INQ

Voto: 758/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Contrariedades
verificadas  em  depoimentos  de  testemunhas  durante  a  instrução  de  processo  investigatório
eleitoral em trâmite perante a Justiça Eleitoral do Município de Estrela D'Oeste/SP. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entende a jurisprudência que, para a configuração do
crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que
ela efetivamente sabe sobre os fatos,  o que não restou demonstrado nos autos.  Ausência de
indícios concretos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/10/2015,
unânime.  Falsa  de  justa  causa  para  a  deflagração  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.

483. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000199-3-INQ Voto: 856/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Divergências  nos
depoimentos de testemunhas arroladas em ação trabalhista.  Revisão de arquivamento (LC nº
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75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas nos depoimentos que apenas retrataram
a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto.
Entendimento  de  que,  para  a  configuração  do  crime  em  questão,  é  necessário  que  haja
divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o
que não restou demonstrado nos autos.  Ademais,  os depoimentos em nada influenciaram na
decisão  da  causa.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª
Sessão de Revisão, de 26/10/2015, unânime. Homologação do arquivamento.

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

484. Processo: SR/DPF/PI-00669/2017-IPL Voto: 844/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto, mediante arrombamento, contra agência dos Correios, em
22/02/2015, na cidade de Eliseu Martins/PI. CP, art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes para a elucidação
da autoria delitiva, bem como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

485. Processo: SR/DPF/PI-00739/2017-IPL Voto: 808/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP) praticado
contra  a  Agência  dos  Correios  de  Eliseu  Martins/PI,  ocorrido  em  23/04/2015.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  foi  possível  colher  elementos
suficientes para a elucidação da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

486. Processo: SR/DPF/PI-0749/2017-IPL Voto: 845/2018 Origem:  GABPRM1-LDCF  -
PATRICK AUREO EMMANUEL DA
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto praticado, mediante arrombamento, contra agência dos
Correios na cidade de Ipiranga do Piauí/PI. CP, art. 155, § 4º, I e IV. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes para a elucidação da autoria delitiva,
bem como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

487. Processo: SRPF-AP-00113/2017-INQ Voto: 864/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
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LOPES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por testemunha nos autos
de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da testemunha e  o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não restou
demonstrado  nos  autos.  Ademais,  o  depoimento  em nada  influenciou  na  decisão  da  causa.
Ausência  de  indícios  concretos  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de
26/10/2015, unânime. Homologação do arquivamento.

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

488. Processo: SRPF-AP-00185/2017-INQ Voto: 854/2018 Origem:  GABPR3-NMFSP  -
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE
SOUZA PEREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de invasão de terras públicas (Lei nº 4.947/66, art. 20). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, não se constatou indícios da
prática do referido crime. Informações de que o investigado ocupa terra de pequena extensão e
que  estaria  buscando  a  regularização  do  imóvel.  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.

489. Processo: SRPF-AP-00216/2017-INQ Voto: 855/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho nos autos de ação trabalhista
(CP,  art.  342).  Contradições  entre  os  depoimentos  das  testemunhas  arroladas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entendimento de que, para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não  restou  demonstrado  nos  autos.  Ademais,  os
depoimentos em nada influenciaram na decisão da causa. Ausência de indícios mínimos de má-fé
ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015, unânime. Homologação do
arquivamento.

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

490. Processo: SR/PF/CE-01516/2014-INQ Voto: 827/2018 Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL
MIRANDA ARRUDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de violência ou fraude em arrematação judicial (CP, art. 358).
Investigado teria efetuado lances em leilão público, mas não teria pago pelos bens arrematados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Delito consumando em 14/09/2013. Prescrição
da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 04 (quatro) anos da prática ilícita (CP, art.
109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

491. Processo: TRF3-0003391-45.2017.4.03.0000-
IPL

Voto: 870/2018 Origem:  SAORI/PRR3ª  -  SEÇÃO
DE  AÇÕES  ORIGINÁRIAS  E
CRIMINAIS DA PRR 3ª REGIÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) de ordem judicial por
parte do prefeito de Regente Feijó/SP, que teria deixado de repassar certos valores ao INSS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que os pagamentos vencidos
e vincendos estão sendo regularizados pela Prefeitura do referido município. 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.

492. Processo: 1.05.000.000293/2017-40 - Eletrônico Voto: 733/2018 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do delito previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85. Prefeito do
município  de  Barreiros/PE  teria  descumprido  requisições  ministeriais  no  sentido  de  informar
acerca da regularidade da prestação do serviço de transporte escolar. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o descumprimento da requisição ocorreu devido a
dificuldade para a obtenção das informações. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada
de não cumprir a ordem legal. Demora justificada. 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.

493. Processo: 1.12.000.000762/2017-96 Voto: 756/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  decorrentes  da
prestação de informações falsas por servidores da Secretaria de Estado da Educação do Amapá à
Justiça  do  Trabalho.  Funcionários  da  educação  teriam  informado  à  Justiça  do  Trabalho  a
inexistência  de  verbas  passíveis  de  penhora,  enquanto  que,  pelo  Portal  da  Transparência,
constava a informação de que havia numerário em caixa escolar. Revisão do arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após diligências,  apurou-se  que a suposta  falsidade  das informações
prestadas por servidores da SEED/AP quanto à inexistência de saldo em caixa escolar para fins
de  cumprimento  de  ordem  de  penhora  trabalhista  jamais  ocorreu,  uma  vez  que  a  suspeita
levantada quanto às informações surgiu em razão do ingresso de verbas na conta das escolas
posteriormente ao encaminhamento de resposta à Justiça de Trabalho. Portanto, na data em que
as escolas informaram a inexistência de numerário passível de constrição, de fato esse numerário
não existia. Suposto crime de falsidade ideológica inexistente. Homologação do arquivamento.

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

494. Processo: 1.12.000.001166/2017-23 Voto: 777/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado para apurar  ameaça dirigida a  Procurador da
República por meio de contato telefônico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Após diligências  em busca  da origem da ligação,  constatou-se  que ela  teria  se  originado  do
número de um parente do Procurador,  que,  sabendo disso,  tomou esclarecimentos perante o
parente  e  em seguida  informou  nos  autos  que  tudo  não  passava  de  um "trote".  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.

495. Processo: 1.13.000.000931/2017-51 Voto: 822/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Relato de que duas portas de alumínio
foram subtraídas do banheiro do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios no município de
Manaus/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos
de autoria delitiva. Inexistência de linha de investigação capaz de identificar o responsável pelo
furto. 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.

496. Processo: 1.13.001.000193/2017-31 - Eletrônico Voto: 793/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, I, do CP, em decorrência da
apreensão de 120 (cento e vinte) litros de combustível, supostamente de origem estrangeira, em
poder da investigada, sem documentação legal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Constatação de que o município de Tabatinga/AM conta atualmente com uma população de
cerca de 62.000 (sessenta e dois mil) habitantes que são atendidos por apenas um posto de
combustível,  que  também  atende  aos  municípios  circunvizinhos  de  Atalaia  do  Norte/AM  e
Benjamin  Constant/AM  e,  não  raramente,  é  acometido  pela  falta  do  produto  para  venda.
Ocorrência  de  dificuldades  para  aquisição  de  combustíveis  na  praça  local,  associadas  às
particularidades econômicas e sociais da região, consubstanciando a convicção de que a conduta
praticada não lesiona minimamente o bem jurídico tutelado de modo a provocar a atuação do
aparato  persecutório.  Sanção  administrativa,  como  a  declaração  de  perdimento  do  produto,
suficiente  para  reprimir  a  conduta  investigada.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Procedimentos  nºs
1.00.000.002431/2017-10  e  0005373-95.2016.4.01.4200,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de
20/03/2017, 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.

497. Processo: 1.14.000.000047/2018-60 Voto: 862/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando  que  diversos  entes  públicos  estariam  monitorando  o  noticiante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos necessários
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para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  Carência  de  dados
concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

498. Processo: 1.14.000.000888/2017-96 Voto: 834/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Narra  o  noticiante  possíveis  crimes  de  sequestro,  cárcere  privado,  roubo  e
ameaça. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos
mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil.
Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento, 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.

499. Processo: 1.14.000.002746/2017-63 Voto: 776/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  sonegação  fiscal  decorrente  de
declaração inverídica relativa ao porte empresarial de empresa perante o CTF/APP. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências junto à RFB constatou-se inexistir crédito
tributário definitivamente constituído em desfavor da empresa, obtendo-se, inclusive, a informação
de que o Fisco não teria interesse apuratório  sobre os fatos narrados.  Incidência  da 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.

500. Processo: 1.14.000.002857/2017-70 Voto: 814/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Representante  de  empresa
privada teria descumprido ordem judicial no sentido de prestar informações acerca dos créditos de
titularidade de reclamante em ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Da análise dos autos, verifica-se que o ofício requisitório foi destinado à pessoa que não integrava
o  quadro  da  referida  empresa  privada.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  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.

501. Processo: 1.14.000.003190/2017-22 - Eletrônico Voto: 866/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticado
por  representantes de empresa privada.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
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Informação da  Receita  Federal  de  que  não  há  relevância  fiscal  que  justifique  a  abertura  de
procedimento fiscal.  Inexistência  de crédito  tributário  definitivamente constituído.  Materialidade
delitiva não evidenciada. 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.

502. Processo: 1.14.000.003437/2017-19 Voto: 817/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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.
Relato de que frases ofensivas às mulheres teriam sido postadas em página pessoal na rede
social Facebook. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Após análise dos autos, não
se constatou a prática de qualquer conduta criminosa. 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.

503. Processo: 1.14.001.000662/2017-85 Voto: 826/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão,
comunicando que organizadores de jogo do bicho estariam influenciando na administração da
cidade de Valença/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e  útil.  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  suposto  ilícito  penal.  Homologação  do
arquivamento, 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.

504. Processo: 1.14.003.000193/2017-84 - Eletrônico Voto: 727/2018 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) pelo
prefeito de Muquém de São Francisco/BA, no exercício de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que o referido município "não se encontra na
programação de fiscalização da Receita Federal".  Consta nos autos comprovantes de repasse
das  contribuições  previdenciárias  do  exercício  de  2016.  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.

505. Processo: 1.14.004.000452/2017-67 Voto: 865/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício assistencial de amparo a pessoa portadora de
deficiência após o óbito do titular, no período de 12/2012 a 04/2013. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear
despesas  com  hospitalização  e  funeral  do  titular  do  benefício.  Não  há  registro  do  uso  de
expediente fraudulento (omissão do óbito ou renovação irregular de senha) para a realização dos
saques.  Família  humilde,  com  poucos  recursos.  Ausência  de  indícios  de  dolo  na  conduta.
Aplicação analógica da Orientação nº 4 desta 2ª CCR. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

506. Processo: 1.15.000.003231/2017-43 - Eletrônico Voto: 871/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho nos autos de ação judicial (CP, art.
342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pela leitura do tipo descrito no art. 342
do  CP,  verifica-se  que  as  condutas  somente  podem  ser  cometidas  por  testemunha,  perito,
contador, tradutor ou intérprete. No caso, o crime em questão é imputado aos réus. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

507. Processo: 1.15.000.003241/2017-89 - Eletrônico Voto: 781/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  injúria.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao Cidadão informando que perfil  de rede social  postou  comentários  agressivos
dirigidos à esposa do noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja
ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

508. Processo: 1.15.000.003242/2017-23 - Eletrônico Voto: 869/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho nos autos de ação trabalhista (CP,
art.  342). Divergências entre as declarações prestadas pela testemunha do reclamante e pela
testemunha do reclamado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da testemunha e  o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não restou
demonstrado nos autos. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de
ludibriar o juízo. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão
de Revisão, de 26/10/2015, unânime. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

509. Processo: 1.15.001.000332/2017-52 Voto: 748/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), decorrente
do fato de que beneficiário do programa Bolsa-Família teria realizado doação incompatível com
sua  renda  à  campanha  eleitoral  de  candidato  ao  cargo  de  vereador  do  município  de  Boa
Viagem/CE no  ano  de  2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme
Relatório de Conhecimento da SPEA/MPF juntado aos autos, o investigado teria cedido o uso de
um veículo de som da marca Fiat, modelo Strada Working, no valor "estimado" de R$ 900,00. O
fato, por si só, não enseja a suposta incompatibilidade de renda para a percepção do benefício,
pois tal entendimento implicaria em reconhecer, com absoluta presunção, que pessoas carentes
jamais poderiam acumular riqueza, mesmo com baixa renda " o que é uma inverdade " além de
conflitar com a deferência constitucional ao pleno gozo da dignidade pela vertente da cidadania.
Ademais, de acordo com as regras do referido programa, as alterações de renda não ensejam,
necessária e automaticamente, a exclusão do beneficiário (Decreto n° 5.209/2004, arts. 21 e 25).
Os elementos de informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de conduta
criminosa. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

510. Processo: 1.17.000.001955/2017-88 - Eletrônico Voto: 873/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 312 da Lei nº 4.737/65. Publicação no
aplicativo Whatsapp de vídeo no qual eleitor filmou a urna eletrônica no momento em que votava
nas eleições de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eleitor que divulgou seu
próprio voto por livre e espontânea vontade. Ausência de participação de terceiros na conduta
narrada. Descrição dos fatos que constitui mero ilícito administrativo (Lei nº 9.504/97, art. 91-A,
parágrafo único). Não configuração de crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento do
feito.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.35.000.001976/2014-32,  620ª  Sessão,  de
11/05/2015, 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.

511. Processo: 1.17.000.002004/2017-26 - Eletrônico Voto: 811/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  ofício  enviado pelo  IBAMA. Empresa  particular  inseriu
informação falsa no Cadastro Técnico Federal (CTF) quanto ao seu porte econômico, declarando-
se  como  microempresa.  Em  procedimento  fiscalizatório  de  conferência,  constatou-se  que  a
empresa possui pequeno porte. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da
Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  documentos
encaminhados pelo IBAMA revelam tão somente a lavratura de um auto de infração que impõe o
pagamento de multa fiscalizatória no valor de R$ 21.532,40 à empresa em razão da irregularidade
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perpetrada, oportunizando ao autuado o oferecimento de defesa na seara administrativa. Não há
qualquer  informação  a  respeito  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Ausência  de
condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

512. Processo: 1.17.000.002040/2017-90 - Eletrônico Voto: 798/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada 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 arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa dos fatos de forma vaga.
Ausência  de  elementos  mínimos  que  indiquem  a  prática  de  infração  penal  de  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Carência  de  dados  concretos  acerca  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.

513. Processo: 1.20.002.000027/2016-18 Voto: 835/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A) verificado no trâmite de reclamatória trabalhista. Valor sonegado no importe de R$
552,87. 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.

514. Processo: 1.21.001.000452/2013-29 Voto: 867/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto esquema de venda de vagas
para o curso de medicina da Universidade Federal da Grande Dourados " UFGD. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não há indícios acerca da participação
de  servidores  públicos  federais  na  conduta  criminosa.  Constatação  de  que  o  esquema  era
orquestrado por particulares, que apenas utilizaram o nome da referida universidade para ludibriar
diversas  pessoas,  que  almejaram  conquistar,  de  forma  ilícita,  vaga  do  curso  de  medicina,
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mediante pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  Inexistência de prejuízo ao erário
federal.  Existência de inquérito policial  em curso na esfera estadual para análise de eventual
crime de estelionato entre particulares. Homologação do arquivamento.

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

515. Processo: 1.22.000.003904/2017-21 Voto: 837/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
praticado por representantes legais de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Após análise dos autos, constatou-se que não houve o exaurimento do procedimento
fiscal.  Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material  do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

516. Processo: 1.22.021.000019/2017-41 Voto: 849/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §
3º). Suposto recebimento de parcelas de seguro-desemprego durante vínculo trabalhista. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foram encontrados indícios de
irregularidade  na  concessão  do  aludido  benefício.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

517. Processo: 1.23.000.000049/2017-69 Voto: 812/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de assédio sexual (CP, art. 216-A). Militares,
lotadas  em unidade militar  na  cidade  de  Belém/PA,  relataram que,  no  dia  11/10/2013,  foram
vítimas  de  lascívia  praticada  por  indivíduo  na  condição  de  superior  hierárquico.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada em abstrato de 02 (dois) anos de
detenção.  Prazo  prescricional  de 4  anos (CP,  art.  109,  V).  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.

518. Processo: 1.23.000.001086/2017-94 Voto: 769/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato oriunda da Justiça do Trabalho. Narrativa de prática do crime de sonegação de
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contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) por servidor público da União, decorrente da suposta
apropriação de contribuição previdenciária relativa à contratação irregular de um garçom que teria
laborado junto ao Centro Social dos Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica do 1º Comar "
Casota/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O só fato de o garçom haver
laborado sem contrato assinado e sem anotação na CTPS impede a configuração do delito, uma
vez sua relação com a União, à revelia de um vínculo em cargo ou emprego definidos, impedia o
recolhimento da contribuição social, não havendo que se falar, portanto, em sua supressão ou
redução,  posto  que tal  verba seria  imensurável.  Ausência  de materialidade.  Homologação do
arquivamento.

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

519. Processo: 1.23.007.000028/2017-83 Voto: 747/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUCURUI-PA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Manifestação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
noticiando possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) decorrente da contratação
indevida de empréstimo perante o Banco do Brasil em desfavor de correntista aposentado, que
alega jamais ter sacado os respectivos valores. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Após diligências não foi  possível  apurar  elementos mínimos de autoria.  Ausência  de
imagens do circuito  interno de TV ou de documentos relativos à operação tomada perante o
terminal  de  autoatendimento.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  ser
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

520. Processo: 1.23.007.000559/2016-95 Voto: 848/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUCURUI-PA

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. Relato de que beneficiária
de  aposentadoria  não  teria  recebido  valores  retroativos  referentes  ao  benefício.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, não foi identificado qualquer tipo de
irregularidade  em  relação  aos  valores  citados.  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.

521. Processo: 1.24.000.000362/2016-89 Voto: 740/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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 legais de pessoa jurídica, uma vez que teria deixado de repassar
contribuições previdenciárias recolhidas do empregado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  não  haver  procedimento  de  fiscalização,
encerrado ou em curso, contra a pessoa jurídica investigada. Inexistência de suporte probatório
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mínimo.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Inexistência  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.

522. Processo: 1.24.000.001789/2015-13 Voto: 829/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A). Gestor do município de Bayeux/PB teria descontado e não efetuado o recolhimento
das contribuições previdenciárias de empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Morte do investigado. Certidão de Óbito juntada aos autos. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, I). Homologação do arquivamento.

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

523. Processo: 1.24.004.000126/2017-11 - Eletrônico Voto: 738/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MONTEIRO-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que beneficiária do programa Bolsa Família teria feito uma doação
irregular  para a própria candidatura à vereadora no município de São Domingos do Cariri/PB
durante as eleições de 2016, no valor de R$ 70,00 (setenta reais). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, não há registro de que a beneficiária fazia jus a outro
tipo  de  renda  além do  referido  benefício.  Mínima ofensividade  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.

524. Processo: 1.25.004.000128/2017-65 Voto: 858/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento  de  parcelas  de  seguro-desemprego  durante  vínculo  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não foram encontrados indícios de
irregularidade  na  concessão  do  aludido  benefício.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

525. Processo: 1.25.008.000709/2017-67 - Eletrônico Voto: 728/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Comunicado de que
advogado teria juntado procurações falsas nos autos de ação cível. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Após análise dos autos, não se constatou a prática do referido delito. Partes
que ratificaram as procurações juntadas nos autos. 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.

526. Processo: 1.25.016.000001/2018-98 - Eletrônico Voto: 746/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário. Requerente de benefício
de auxílio-doença, ao tempo em que requereu o benefício, teria prestado informações falsas a
respeito da atividade agrícola que exercia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da
análise das informações prestadas pelo requerente,  não se vislumbrou a incapacidade para o
exercício das atividades laborais habituais. Requerimento do benefício auxílio-doença indeferido.
Inexistência de prejuízo ao INSS. Ausência de indícios de que as declarações prestadas são
inverídicas. 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.

527. Processo: 1.26.002.000306/2017-31 - Eletrônico Voto: 809/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo a bens de carteiro lotado no Centro de Distribuição dos
Correios em Caruaru, ocorrido em 26/09/2017. Dois indivíduos desconhecidos, um deles portando
arma de fogo,  em uma motocicleta  sem placa,  subtraíram os pertences pessoais  do referido
carteiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  elementos
suficientes para elucidação da autoria delitiva, bem como de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

528. Processo: 1.29.000.003513/2017-55 Voto: 850/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação, apresentada de forma anônima, comunicando possível ocorrência
do crime de tráfico de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não
trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal
responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do
arquivamento, 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.
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529. Processo: 1.29.002.000335/2017-91 - Eletrônico Voto: 804/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º),
consistente no recebimento de auxílio-doença em concomitância com o exercício de atividade
remunerada. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências realizadas
pelo  INSS,  não  foi  constatada  a  existência  de  remunerações  concomitantes.  Ausência  de
irregularidade. 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.

530. Processo: 1.29.003.000458/2017-11 - Eletrônico Voto: 773/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falso testemunho nos autos de ação trabalhista (CP,
art.  342).  Contradições  entre  os  depoimentos  das  testemunhas  arroladas  e  do  reclamante.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entendimento de que, para a configuração
do crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o
que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Ausência de
indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/10/2015,
unânime. Ademais, os depoimentos em nada influenciaram na decisão da causa. Homologação
do arquivamento.

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

531. Processo: 1.29.003.000460/2017-91 - Eletrônico Voto: 771/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 155 do CP. Relato de que câmera externa de uma
agência dos Correios teria sido furtada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências,  não  foi  possível  colher  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

532. Processo: 1.30.009.000117/2016-94 Voto: 775/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  sonegação  fiscal  decorrente  de
declaração inverídica relativa à compra e venda de um imóvel, cujo valor teria sido informado a
menor na DIRPF com fins a iludir o fisco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
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diligências junto à RFB constatou-se inexistir  crédito tributário  definitivame nte  constituído em
desfavor do acusado. 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.

533. Processo: 1.30.009.000248/2017-52 Voto: 745/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto delito de destruição de moeda (art. 163, III, do CP)
praticada por "flanelinha" que, ao oferecer vaga de estacionamento em via pública a autoridade
policial ao preço de R$ 10,00, recebeu voz de prisão e, ato contínuo, rasgou uma cédula de R$ 10
e outra de R$ 5 que tinha em sua posse. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Como bem afirmado pelo procurador oficiante, apesar da relevância do tema, na hipótese em
apreço está longe de se configurar a tipicidade material do crime aventado, pois o suposto dano
causado ao patrimônio da União decorrente do rasgo de duas cédulas de Real,  cujo valor de
circulação era correspondente a R$ 15,00,  seria  de ínfima monta,  estando o fato,  por  óbvio,
abrangido pelo 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.

534. Processo: 1.30.010.000003/2018-77 Voto: 831/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime descrito no art.  171,  §3º, do CP. Requerimento de
benefício  previdenciário  realizado  em  21/08/2006  e  indeferido  pelo  INSS  por  não  ter  sido
comprovado vínculo empregatício. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido
há mais de 11 (onze) anos. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Suposto autor do
crime conta com 71 anos de idade. Redução de metade do prazo prescricional (CP, art. 115).
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.

535. Processo: 1.30.010.000504/2016-91 Voto: 760/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta fraude no programa "Minha
Casa Melhor",  da Caixa Econômica Federal,  decorrente do suposto uso indevido de cadastro
alheio para a realização de compras fraudulentas, configurando o crime de estelionato. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Após intensa atividade apuratória concluiu-se nos
autos que a inscrição de dívida relativa ao programa Minha Casa Melhor em nome de terceira
teria decorrido de erro no sistema atribuível à própria CEF, de modo que a suspeita de fraude
restou peremptoriamente afastada. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

536. Processo: 1.30.017.000367/2016-25 Voto: 833/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando a
prática de diversos crimes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não
trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal
responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do
arquivamento, 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.

537. Processo: 1.32.000.001128/2017-88 - Eletrônico Voto: 800/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155), consistente na subtração de
materiais que pertenciam à Universidade Federal de Roraima " UFRR. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências realizadas não elucidaram a autoria delitiva. Ausência de
indícios mínimos de autoria e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

538. Processo: 1.34.015.000524/2017-54 Voto: 838/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
verificado  no  trâmite  de  reclamatória  trabalhista.  Valor  sonegado  no  importe  de  R$  590,88.
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.

539. Processo: 1.34.015.000817/2017-31 Voto: 832/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A) por representantes legais de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Relato de que os fatos ocorreram nos anos de 1990 a 1996, época em que não estava
tipificada a conduta criminosa descrita no art.  337-A do CP, o que somente aconteceu com o
advento da Lei nº 9.983/2000. 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.

540. Processo: 1.34.041.000068/2017-25 Voto: 741/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANDRADINA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de calúnia (CP, art. 138) praticado contra magistrada trabalhista,
que teria  sido acusada,  por  jurisdicionado,  de ter  vendido sentença  que lhe foi  desfavorável.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal pública condicionada à
representação (CP, art. 145, parágrafo único). Intimada sobre o fato, a fim de que fosse oferecida
a respectiva representação, houve silêncio por parte da magistrada, e por haver transcorrido mais
de 30 dias até a data da lavratura da promoção de arquivamento é razoável presumir não haver
interesse em oferecer representação para fins penais. Homologação do arquivamento.

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

541. Processo: 1.34.043.000014/2018-21 Voto: 762/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base no encaminhamento de cópias de ação trabalhista oriunda
da 1ª Vara do Trabalho de Osasco/SP noticiando suposto conluio entre empregador e empregada
com fins à obtenção indevida de seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Após apurações, vieram aos autos a informação de que o acordo apresentado nos autos
trabalhistas após o seu ajuizamento não continha traços de arranjo destinado a transmudar a
natureza  do  encerramento  do vínculo  laboral  a  fim de  que  este  deixasse  de ser  "a  pedido",
passando  a  ser  por  "justa  causa",  para  fins  de  recebimento  de  seguro-desemprego.  A ação
trabalhista apresentada pela reclamante decorreu meramente de divergência quanto à natureza
do seu ato demissional, estando, pois, longe de caracterizar dolo dirigido à prática de estelionato.
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.

542. Processo: 1.34.043.000597/2017-17 Voto: 859/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por testemunha nos autos de
reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de que,
para a configuração do crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração
da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos
autos. Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão da causa. Ausência de indícios
concretos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Precedente da 2ª CCR:
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Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015, unânime.
Homologação do arquivamento.

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

543. Processo: 1.35.000.001934/2017-44 - Eletrônico Voto: 807/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação com teor incompreensível. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Comunicação que não indica qualquer ato concreto que evidencie a efetiva prática de
delito.  Ausência  de  justa  causa  para  continuidade  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

544. Processo: SR/DPF/PI-0818/2017-IPL Voto: 813/2018 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  de assalto  em uma agência  dos
Correios  situada  na  cidade  de  Padre  Marcos/PI,  ocorrido  em  28/05/2015.  Promoção  de
arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).
Constatou-se dos autos que foram subtraídas as quantias de R$ 5,42 pertencentes a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 8.502,34 pertencentes ao Banco Postal. Danos ao serviço
postal não evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos,
furtos ou destruição de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

545. Processo: 1.14.000.002919/2017-43 Voto: 852/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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  física.  Promoção  de
arquivamento  que  se  recebe  como  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,
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serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que os elementos iniciais
evidenciam a ocorrência de crime antecedente 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  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.

546. Processo: 1.17.000.000185/2018-37 - Eletrônico Voto: 737/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
incitação ao crime (CP, art. 286). Relato de que particular teria incitado a prática de tortura contra
venezuelanos, por meio de rede social. Promoção de arquivamento que se recebe como declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A mera incitação a crime não constitui ofensa a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas federais.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.16.000.001245/2016-12, 658ª Sessão, de 05/09/2016, unânime. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

547. Processo: 1.30.007.000322/2017-51 Voto: 846/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Brasileiro teria sido
ludibriado por estrangeiro a depositar determinada quantia em dinheiro, por meio de rede social.
Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  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.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

548. Processo: 1.23.002.000402/2017-91 Voto: 742/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Registro  de  ocorrência  policial  contra  três  suspeitos  por  suposto  crime  de
contrabando de cigarros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de
diligências durante duas semanas pela equipe de agentes da DPF local,  por meio de rondas,
vigilância  e  monitoramento  nos  endereços  apontados  no  registro  de  ocorrência,  em  dias  e
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horários diferentes, verificou-se a total improcedência dos fatos narrados. Materialidade e autoria
delitivas não evidenciadas. 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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

549. Processo: JF/SP-0014350-59.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 149/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FRAUDE NA OBTENÇÃO DE CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DIRECIONAMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86.
CRIME DE ESTELIONATO. AQUISIÇÃO DE BEM QUE É DADO EM GARANTIA DO CREDITO
CONCEDIDO.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL  PARA  A  PERSECUÇÃO  DO  ESTELIONATO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente
na obtenção de financiamento fraudulento para aquisição de veículo.  2.  Inquérito inicialmente
instaurado no âmbito da Polícia Civil  do Estado do Espírito Santo. Manifestação do Ministério
Público Estadual no sentido da incompetência da Justiça Estadual, com subsequente remessa
dos autos à Justiça Federal. 3. Manifestação do MPF no sentido de que conduta noticiada, relativa
a operação financeira na modalidade crédito direto ao consumidor, não caracteriza o tipo penal do
artigo 19 da Lei n. 7492/86. 4. Os crimes definidos na Lei 7492/86 objetivam a proteção da higidez
e integridade do sistema financeiro, considerados os objetivos expressos no artigo 192 da CF
(promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade), não
imediatamente  o  patrimônio  particular  de alguma instituição  financeira  dele  integrante.  O tipo
penal  do artigo 19 da Lei  n.  7492/86,  consiste  em obter,  mediante  fraude,  financiamento em
instituição  financeira.  5.  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). 6. Homologação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual para
persecução do crime supracitado. 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). 7. 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.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho  e  a  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen.

550. Processo: JF-AL-0800945-35.2017.4.05.8001- Voto: 249/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
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INQ - Eletrônico ALAGOAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP, ART. 334-A, §
1º, IV. SUPOSTA IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C
ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERESSE
FEDERAL  ORIGINÁRIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática
do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A, § 1º, IV) por parte de dois indivíduo presos
em flagrante na posse de 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) caixas e mais de 200 (duzentos)
pacotes de cigarros de procedência estrangeira que estavam em um galpão. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, por entender que o delito praticado
seria de receptação de cigarros contrabandeados (CP, art. 180), não havendo quaisquer indícios
de transnacionalidade a justificar a competência federal. 3. Discordância do Magistrado Federal,
tendo  em  vista  a  comprovada  origem  estrangeira  dos  cigarros.  Ademais,  as  investigações
constataram um depósito de cigarros estrangeiros, bem como indícios de venda de mercadoria
ilícita, o que configura o crime de contrabando, previsto no art. 334-A, §1º, IV do CP. 4. No crime
de contrabando, entretanto, não tem relevância a circunstância da internalização de mercadoria
proibida. A situação é diversa dos casos de tráfico de drogas e do art. 273, §§ 1º e 1º-B do Código
Penal. 5. Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar Junior (in Crimes Federais, 9ª edição, 2014.
São Paulo: Saraiva, p. 421/422), "não se exige aqui a demonstração das circunstâncias de local,
data e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do que se dá com o tráfico de drogas, em que o
delito cometido com droga de origem estrangeira remota, sem demonstração das circunstâncias
concretas do ingresso no país, dá lugar ao tráfico interno, de competência da Justiça Estadual". 6.
Segundo o autor da referida obra, "a primeira razão para a diferença é técnica, no sentido de que,
no tráfico de drogas, a competência é compartida, sendo a competência federal uma exceção,
limitada aos casos de tráfico internacional, em razão apenas da internacionalidade e da obrigação
assumida em tratados internacionais, enquanto os demais casos são de competência estadual.
No descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra assemelhada, de modo que todos os
casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados à receptação (art. 334, § 1º, 'c' e 'd')
são  de  competência  federal.  Mais  que  isso,  no  descaminho  o  interesse  federal  é  originário,
baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não havendo uma relação de
regra e exceção como no tráfico de drogas". 7. Não homologação do declínio 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.

551. Processo: JF/PR/CUR-5014176-
97.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 213/2018 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 5ª Vara Federal de
Londrina/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
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

552. Processo: JF/PR/CUR-5017113-
83.2017.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 215/2018 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 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  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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

553. Processo: JF/PR/CUR-5017723-
51.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 214/2018 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 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  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
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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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

554. Processo: JF-RJ-0509897-30.2017.4.02.5101-
INQ

Voto: 726/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §  3º).  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR.  REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  33  "  2ª
CÂMARA).  NÃO  OFENSA  AOS  BENS  JURÍDICOS  PREVISTOS  NO  ART.  142  DA
CONSTITUIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA COMUM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171,
§3º), praticado em detrimento do patrimônio sob a administração militar, em virtude do suposto
recebimento  irregular  de  benefício  militar  por  parte  de  dependentes  de  oficial  do  Exército
Brasileiro. 2. A competência da Justiça Castrense para o julgamento de civis em tempo de paz
somente  deve  ser  reconhecida  em  casos  excepcionais  e  com  ponderação,  em  estrito
cumprimento ao disposto no art. 5º, LIII, da Constituição de 1988, que estabelece: "ninguém será
processado  nem  sentenciado  senão  pela  autoridade  competente".  Para  tanto,  há  que  ser
analisado o objetivo da conduta do civil, ou seja, se havia a intenção do agente civil em atingir a
instituição militar em algumas de suas funções tipicamente militares, caso contrário, o crime terá
natureza  comum,  da  competência  da  justiça  comum.  Precedente  STJ:  CC  146.582/PR,  Rel.
Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016) 3. Nada há nos
autos que revele a vontade das investigadas de se voltarem contra as Forças Armadas, tampouco
de impedirem a continuidade de eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense. A
conduta ilícita em apuração não traduz ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art. 142 da
Constituição  (defesa  da  Pátria,  garantia  dos  poderes  constitucionais,  da  lei  e  da  ordem).  Ao
contrário, nota-se, no caso, apenas a vontade livre e consciente de obterem vantagem indevida. 4.
Se houve a prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171. §3º, do CP), este deve ser
processado na Justiça Federal, por tratar-se de crime de natureza comum, da competência da
Justiça Federal e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 5. No mesmo
sentido, cumpre observar a existência da ADI 5032, em trâmite no Supremo Tribunal Federal "
STF,  na  qual  o  Exmo.  Procurador-Geral  da  República  requer  a  declaração  da
inconstitucionalidade do § 7º do art. 15 da Lei Complementar 97, de 09/06/99, tanto na redação
que  lhe  foi  conferida  pela  LC  117/04,  quanto  na  redação  atual,  inserida  pela  LC  136/10,
considerando  que  esta  norma  amplia  demasiadamente  a  competência  da  Justiça  Militar  "ao
chamar  de  crime  militar  aquilo  que  não  o  é,  desvirtuando  o  sistema  constitucional  de
competências". 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

555. Processo: JF/SP-0003929-20.2017.4.03.6113-
INQ

Voto: 114/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  13ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
FRANCA/SP

199/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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 6ª  Vara  Criminal
Federal de São Paulo/SP. 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). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

556. Processo: 1.34.001.011425/2017-57 Voto: 698/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Narra o representante que a empresa
privada  em  que  trabalha  teria  sofrido  um  golpe,  em  razão  de  uma  transferência  eletrônica
internacional realizada para a China mediante apresentação de documentos e informações falsas
recebidas por e-mail.  O Diretor Geral da empresa teria sido enganado por pessoa que se fez
passar pela Diretora Executiva do grupo controlador. A falsária teria dado determinações, via e-
mail corporativo, para que o Diretor Geral efetuasse remessa de valores para uma empresa na
China, e assim ele o fez. Posteriormente, no entanto, percebeu que havia sido vítima de uma
fraude.  Revisão  de declínio  (Enunciado nº  32 -  2ª  CCR/MPF).  Eventual  crime de estelionato
envolvendo particulares.  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.

557. Processo: JF/CE-0816585-72.2017.4.05.8100-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 341/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Particular teria
tentado efetuar o pagamento de uma conta em uma agência do Banco do Brasil com uma nota de
R$ 100,00 (cem reais) falsa, recebida, em 08/04/2016, de seu empregador. MPF: Promoção de
arquivamento fundada na impossibilidade de identificação da autoria  delitiva.  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. Considerando o transcurso do tempo e a
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própria  natureza  dos  eventos,  a  qual  demanda  a  localização  de  pessoas  e  a  colheita  de
depoimento acerca de fatos ocorridos há, aproximadamente, dois anos, forçoso concluir pela falta
de indícios mínimos que consubstanciem o início de uma apuração criminal efetiva. Aplicação do
Enunciado nº 60 da 2ª CCR: É cabível o arquivamento de procedimento investigatório referente ao
crime  de  moeda  falsa  quando  a  quantidade  e  o  valor  das  cédulas,  o  modo  que  estavam
guardadas pelo  agente,  o  modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação,  o
comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da
falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido
contrário, inclusive pelo decurso do tempo (108ª Sessão de Coordenação, de 07/03/2016). 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

558. Processo: JF/PI-0024030-69.2017.4.01.4000-
INQ

Voto: 649/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art.
171, §3º).  Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do respectivo titular,
referente ao período de 09/2005 a 12/2005. Promoção de arquivamento embasada na aplicação
do  princípio  da  insignificância,  com  menção  quanto  ao  disposto  na  Orientação  nº  4  da  2ª
CCR/MPF. Discordância do Juízo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Último saque ocorrido em 12/2005, perfazendo um prejuízo de R$ 6.715,60. Aplicação do princípio
da insignificância. Delito cuja pena máxima é de 5 anos. Prazo prescricional de 12 anos (art. 109,
III, CP). Decurso do prazo. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 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.

559. Processo: JFRJ/NTR-PET-0500835-
60.2017.4.02.5102

Voto: 489/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171,
§  3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).
EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO DO BENEFICIÁRIO, PESSOA IDOSA E SEM INSTRUÇÃO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime
de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Beneficiário que recebeu, entre 2010 e 2013,
Amparo ao Idoso concedido a partir da falsa declaração de que era casado e não recebia nenhum
outro benefício. Obtenção do benefício por meio de intermediária, que figurara como procuradora
do idoso junto ao INSS e preencheu as declarações com as informações falsas. 2. O Procurador
da República oficiante denunciou a intermediária e promoveu o arquivamento do procedimento em
relação ao beneficiário (com 82 anos de idade, pessoa simples e sem estudo), por considerar a
ausência  de  dolo  em sua  conduta,  uma vez  que  teria  atuado com base  nas  orientações da
intermediária. 3. Discordância do Juiz Federal em relação ao arquivamento parcial no tocante ao
beneficiário, por considerar que houve por parte dele consciência da ilicitude perpetrada, visto que
já era aposentado da Prefeitura Municipal de Niterói/RJ. 4. Não há elementos que indiquem dolo
na conduta do beneficiário, sendo o arquivamento em relação a ele medida que se impõem. O
beneficiário conta com 82 anos de idade, é pessoa simples, sem estudos e teria sido abordado
pela intermediária ao sair de uma agência bancária, a qual lhe disse que tinha direito a benefício
do INSS. Assim, a nomeou como sua procuradora e encaminhou os documentos que ela lhe
solicitou, tendo sido o pedido deferido pelo INSS. 5. A intermediária é conhecida da Justiça por
cooptar  principalmente  idosos,  prometendo-lhes  a  obtenção  de  benefícios  previdenciários,
sabidamente  indevidos,  auferindo  as  primeiras  parcelas  a  título  de  pagamento  por  seus
questionáveis  serviços  de  procuradora.  6.  Precedente  2ª  CCR  (Processo  n°  0002786-
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72.2017.4.03.6120, Sessão n° 687, de 28/08/2017, unânime). 7. 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.

560. Processo: JF-RJ-0502202-25.2017.4.02.5101-
INQ

Voto: 355/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL.  OMISSÃO  DE
RENDIMENTOS NAS DECLARAÇÕES DE IRPF (2006 a 2009). LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INC. I .
MPF: ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE REDUÇÃO DA MULTA
APLICADA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. FATOS ALUSIVOS À EFETIVA SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ADEQUAÇÃO
TÍPICA  AO  ART.  1º,  INC.  I.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposta prática dos crimes descritos no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, tendo em
vista a ocorrência de omissão de rendimentos da ordem de R$ 2.734.007,30 e informações falsas
nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-calendário de 2006 a 2009. 2.
Consta dos autos que as falsas declarações consistiam na omissão de rendimentos no montante
de R$ 2.734.007,30. Além disso, haveria falta de tributação do ganho de capital decorrente de
valores de R$ 4.702.287,00 e R$ 2.998.621,00 atribuídos pelo investigado como custo de Ações
do Banco do Brasil S/A, no qual verificou-se uma majoração ilícita do custo das ações alienadas.
3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, alegando que não
haveria a presença de dolo na conduta do agente, tendo em vista a substituição da porcentagem
da multa ocorrida na seara administrativa (de 150% para 75%), o que caracterizaria o fato como
atípico.  4.  O Juízo da 2ª Vara Federal Criminal  do Rio de Janeiro discordou da manifestação
ministerial, consignando que o entendimento adotado pelo órgão administrativo, por si só, não
pode vincular a instância criminal. 5. Observa-se, com efeito, que os fatos investigados referem-se
à eventual prática do crime descrito no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, pois a apuração alude à
sonegação de imposto de renda por omissão de rendimentos do contribuinte/investigado. 6. No
caso em apreço, como se deu a efetiva supressão ou redução do imposto de renda, mediante
omissão  de  informação  às  autoridades  fazendárias,  a  conduta  mostra-se,  em  tese,
adequadamente tipificada no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, visto que a omissão de informação
abrange  qualquer  fato  relevante  para  a  constituição  do  crédito  tributário.  7.  O  arquivamento
pretendido mostra-se inadequado, uma vez que utiliza como fundamentação a simples exclusão
da  qualificadora  da  multa  que  foi  objeto  de  análise  na  seara  administrativa.  O  processo
administrativo  versa  fundamentalmente  sobre  a  validade  do  procedimento  adotado  pelo
contribuinte  para  a  apuração  do  curso  de  aquisição  de  ações  do  Banco  Pontual  que  foram
alienadas a UBS Brasil. 8. Um dos Relatores do Conselho Administrativo Fiscal ressaltou que a
operação em análise, ainda que revestida de aparente legalidade no que toca às partes isoladas,
cria  no conjunto  uma situação irreal  e  artificial,  que  não condiz  com o que  o nosso sistema
tributário  almeja,  afirmando  que  houve  o  aumento  do  custo  de  aquisição,  fundamentado  no
procedimento adotado, para assegurar o aumento do custo de aquisição pelo efeito multiplicativo
dos resultados do Banco Pactual. 9. As questões pertinentes ao dolo do contribuinte devem ser
objeto de investigação mais aprofundada, visto que o credito tributário foi efetivamente constituído
no ano de 2016 e está inscrito em dívida ativa da União. 10. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

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

561. Processo: JFRS/SLI-5003553-
47.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 643/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
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SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº  75/93).  CONTRABANDO  DE  ARMA DE  PRESSÃO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial
instaurado em razão da apreensão de mercadorias de origem e procedência estrangeira, dentre
elas 1 (uma) espingarda de pressão, introduzidas clandestinamente em território nacional pela
investigada.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por
entender,  no tocante à arma de pressão, que, tendo em vista a controvérsia da proibição da
importação,  ou da exigência de autorização prévia de importação pelo  Exército em casos de
bagagem acompanhada (art. 218, §1º, do Decreto 3.665/2000), não há como imputar ao portador
do artefato o crime de contrabando. No caso, considerou possível a aplicação do princípio da
insignificância, tendo em vista que sendo o armamento de baixa lesividade e de uso permitido,
não há como considerar o fato contrabando. No que se refere aos demais produtos apreendidos,
promoveu o arquivamento do procedimento aplicando o princípio da insignificância, tendo em vista
o valor total dos tributos suprimidos correspondente a R$ 408,90. 3. Discordância do Magistrado
somente quanto ao pedido de arquivamento relativo à importação da arma de pressão, 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.  7.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  n°
1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 8061/2014, Sessão n° 611, de 10/11/2014, unânime; Processo
n° 1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 2502/2017, Sessão n° 675, de 03/04/2017. 8. Precedentes
do STJ: AgResp 201401498871, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 28/08/2016; AgRg no
REsp  1479836/RS,  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  julgado  em 18/08/2016,  DJe
24/08/2016. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na
investigação.

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

562. Processo: JFRS/SLI-5004019-
41.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 339/2018 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 ACESSÓRIOS PARA ARMA DE PRESSÃO. MPF:
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).
IMPORTAÇÃO  DE  PRODUTOS  CONTROLADOS.  INAPLICABILIDADE  DA  TESE  DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF  PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Representação  criminal  instaurada  para
apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão pela
Receita Federal  de mercadorias de origem e procedência estrangeira,  quais sejam, uma mira
telescópica  da marca  Riflescope,  um suporte  para  mira  telescópica  e  duas caixas  (com 250
unidades cada) de munição para arma de pressão, sem documentação comprobatória de sua
regular importação. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
entender que, tendo em vista  a controvérsia  da proibição da importação, ou da exigência de
autorização prévia de importação pelo Exército em casos de bagagem acompanhada (art. 218,
§1º,  do  Decreto  3.665/2000),  não  há  como  imputar  ao  portador  dos  acessórios  o  crime  de
contrabando. No caso, considerou possível a aplicação do princípio da insignificância, uma vez
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que o armamento seria de baixa lesividade e de uso permitido. 3. Discordância do Magistrado, por
entender  que  a  importação  de  arma  de  pressão  sujeita-se  à  autorização  prévia  do  Exército,
devendo  se  submeter  a  normas  específicas  que  visam  tutelar  interesses  que  vão  além  do
meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública. Assim, concluiu que a mercadoria
em questão, por se tratar de acessórios para arma de pressão, tem sua importação relativamente
proibida, de modo que a sua internalização em território nacional, sem atendimento da legislação
de regência, caracteriza o crime de contrabando. 4. De acordo com os arts. 183 e 204 do Decreto-
Lei nº 3.665/2000, a importação de produtos controlados, dentre os quais se insere a arma de
pressão, depende de autorização prévia do Exército Brasileiro. À vista disso, a introdução das
mercadorias em apreço no País sujeita-se à proibição relativa, ao passo 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 acessórios de 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  n°  1.16.000.001660/2017-49,  688ª
Sessão Ordinária, 11/09/2017, unânime). 7. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 5002203-
58.2016.4.04.7106, 696ª Sessão Ordinária, de 13/11/2017, por maioria. 8. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

563. Processo: JF-SOR-0007011-68.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 707/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO
DE MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL COM COMPONENTES DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). EQUIPAMENTOS EM MAL
ESTADO  DE  CONSERVAÇÃO  E  DESMONTADOS.  CRIME  IMPOSSÍVEL.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO  POR  FUNDAMENTO  DIVERSO.  1.  Inquérito  Policial  autuado  para  apurar
possível  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A),  em  razão  da  apreensão,  em
26/01/2015,  de  duas  máquinas  caça-níqueis  e  seus  componentes  eletrônicos  no  interior  do
estabelecimento comercial do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento por entender pela atipicidade da conduta, visto que "a partir de uma análise dos
núcleos do tipo onde buscada a tipificação, nota-se que a máquina caça-níquel (em si) a ele não
se subsume. (") A conduta proibida tem como objeto material mercadoria. No caso das máquinas
caça-níqueis, ela em si são as mercadorias utilizadas no exercício da atividade comercial. E elas,
assim consideradas (em seu todo) não são proibidas. Proibido é um de seus componentes, o que
não  atrai  a  proibição  para  o  todo".  No  caso  de  entendimento  diverso  do  acima  exposto,
fundamenta o arquivamento no princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de objetos
apreendidos (contador de notas e dois cartões de memória), em que pese não ter sido possível
aferir valor e a repercussão na estimativa de tributos eventualmente incidentes, adequado concluir
que  não  seriam superiores  a  R$  20.000,00.  3.  O  Juízo  Federal,  por  sua  vez,  discordou  do
arquivamento,  aduzindo que o crime de contrabando não comporta  aplicação do princípio  da
insignificância, bem como há efetiva comprovação da materialidade e autoria do delito de importar
mercadoria  proibida,  visto  que  inserir  no  território  nacional  máquinas  caça-níqueis  e  seus
componentes que se prestam, exclusivamente, a atividades ilícitas, afeta diretamente a ordem
pública  e  gera  alta  reprovabilidade  social  da  conduta.  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
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06/03/2015). 5. No presente caso, diante dos elementos colacionados nos autos, verificou-se que,
após uma primeira apreensão de máquinas caça-níqueis no referido estabelecimento comercial, o
responsável por trazer os equipamentos teria retornado ao local  para ver se os comerciantes
teriam interesse em ter novamente tais máquinas. Embora os comerciantes tenham dito que não
haveria  interesse,  dois  equipamentos  foram  descarregados  no  local.  As  máquinas  ficaram
guardadas no fundo do estabelecimento e nunca foram ligadas, confirmando a falta de interesse
dos donos do  estabelecimento  comercial  em mantê-las  em seu  comércio.  6.  Adicionalmente,
constatou-se,  por  meio  de  perícia,  que  as  partes  componentes  do  noteiro  das  máquinas  se
encontravam  em  mau  estado  de  conservação,  apresentando-se  desmontadas,  com
amassamentos e com peças quebradas. Tal circunstância evidencia a inutilidade das máquinas e,
consequentemente,  a  inviabilidade  da  prática  criminosa  por  impropriedade  do  objeto  (crime
impossível). 7. 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.

564. Processo: JF/SP-PCD-0009991-
66.2017.4.03.6181

Voto: 164/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período de abril/2004 a abril/2007, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento com base
na ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de  informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 10 (dez) anos
desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.  Ressalte-se,
entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de
condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício ao Diretor de Benefícios do
INSS solicitando informações quanto à adoção de providência administrativa específica perante
as  agências mantenedoras  indicadas,  a  fim de coibir  a  concessão/manutenção de benefícios
indevidos  e  outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do
chamamento  dos  beneficiários  para  fazer  a  prova  de  vida  ou  de  interrupção  do  pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

565. Processo: JF/SP-0011958-49.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 166/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período  de  2009  a  2012,  após  o  óbito  da  titular.  Promoção  de  arquivamento  com  base  na
ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Discordância  do  Juízo  da  5ª  Vara  Federal  de  São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
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de informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 06 (seis) anos
desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.  Ressalte-se,
entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de
condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício ao Diretor de Benefícios do
INSS solicitando informações quanto à adoção de providência administrativa específica perante
as  agências mantenedoras  indicadas,  a  fim de coibir  a  concessão/manutenção de benefícios
indevidos  e  outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do
chamamento  dos  beneficiários  para  fazer  a  prova  de  vida  ou  de  interrupção  do  pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

566. Processo: JF/SP-0012067-63.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 204/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período  de  2007  a  2010,  após  o  óbito  da  titular.  Promoção  de  arquivamento  com  base  na
ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Discordância  do  Juízo  da  5ª  Vara  Federal  de  São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de  informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 08 (oito) anos
desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.  Ressalte-se,
entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de
condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício ao Diretor de Benefícios do
INSS solicitando informações quanto à adoção de providência administrativa específica perante
as  agências mantenedoras  indicadas,  a  fim de coibir  a  concessão/manutenção de benefícios
indevidos  e  outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do
chamamento  dos  beneficiários  para  fazer  a  prova  de  vida  ou  de  interrupção  do  pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

567. Processo: JF/SP-0012206-15.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 167/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período de janeiro/2010 a julho/2012, após o óbito da titular.  Promoção de arquivamento com
base na ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
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de informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 05 (cinco)
anos  desde  a  data  dos  fatos.  Indícios  de  autoria  delitiva  não  evidenciados.  Inexistência  de
diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.
Ressalte-se,  entretanto, que esta 2ª CCR, após realizar levantamento dos procedimentos que
tratam de  condutas  semelhantes  encaminhadas  pela  5ª  VF/SP,  expediu  Ofício  ao  Diretor  de
Benefícios  do  INSS  solicitando  informações  quanto  à  adoção  de  providência  administrativa
específica perante as agências mantenedoras indicadas, a fim de coibir a concessão/manutenção
de benefícios indevidos e outras fraudes, bem como informações dos bancos pagadores acerca
do chamamento dos beneficiários para fazer a prova de vida ou de interrupção do pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

568. Processo: JF/SP-0012365-55.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 165/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período  de  2005  a  2006,  após  o  óbito  da  titular.  Promoção  de  arquivamento  com  base  na
ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Discordância  do  Juízo  da  5ª  Vara  Federal  de  São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de  informações  sobre  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar
indicada para recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha do cartão magnético.
Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez que passados 11 (onze) anos
desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Inexistência de diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Manutenção  do  arquivamento.  Ressalte-se,
entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos  procedimentos  que  tratam  de
condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício ao Diretor de Benefícios do
INSS solicitando informações quanto à adoção de providência administrativa específica perante
as  agências mantenedoras  indicadas,  a  fim de coibir  a  concessão/manutenção de benefícios
indevidos  e  outras  fraudes,  bem  como  informações  dos  bancos  pagadores  acerca  do
chamamento  dos  beneficiários  para  fazer  a  prova  de  vida  ou  de  interrupção  do  pagamento
daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

569. Processo: JF/SP-0012919-87.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 152/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

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-A),  em  razão  da  apreensão,  em
26/08/2015, e componentes eletrônicos de máquina caça-níquel no interior de estabelecimento
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comercial  do  investigado.  O  valor  total  dos  componentes  eletrônicos  apreendidos  perfaz  o
montante  de  R$  20,00  (vinte  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

570. Processo: JF/SP-0014375-72.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 439/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  USO  DE  DOCUMENTOS  FRAUDADOS
PERANTE A DELEGACIA DE IMIGRAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO (ART. 125,
XIII, DA LEI Nº 6.815/90), USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 304) E ATRIBUI-SE FALSA
IDENTIDADE  PARA  OBTER  VANTAGEM  (CP,  ART.  307).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE ABOLITIO CRIMINIS E PELA CONFIGURAÇÃO
DE CRIMES SUBSIDIÁRIOS. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA UMA VEZ QUE A CONDUTA
RESTARIA  TIPIFICADA  EM  OUTROS  DELITOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  dos  crimes
previstos no artigo 125, XIII, da Lei nº 6.815/90 (Estatuto do Estrangeiro), bem como nos artigos
304 e 307, ambos do Código Penal, supostamente cometidos por H.O.C ou I.A.A. O investigado
teria apresentado documentos fraudados perante a Delegacia de Imigração da Polícia Federal em
São Paulo, fato corroborado por perícia papiloscópica que concluiu serem as impressões digitais
colhidas sido produzidas pela  mesma pessoa, mas atribuídas a H.O.C e I.A.A.,  sendo que o
primeiro identificado obteve permanência em 15/10/2002 e o segundo possuía registro criminal
federal. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não
haveria mais fato criminoso a ser apurado, uma vez que a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017),
que entrou em vigor 180 dias após a sua publicação em 25/05/2017, ab-rogou o Estatuto do
Estrangeiro (Lei  nº 6.815/80) e,  consequentemente,  descriminalizou as então condutas típicas
descritas no artigo 125 e incisos do referido Estatuto, caracterizando a figura do abolitio criminis,
causa expressa de extinção da punibilidade, conforme previsto no artigo 107, III, do Código Penal.
Com relação aos crimes dos artigos 304 e 307 do Código Penal,  entendeu que se tratam de
crimes subsidiários, cujo tipo penal só se aplica se não for o caso de crime mais grave. Portanto,
uma vez que a conduta central e mais grave prevista no art. 125, III da Lei nº 6.815/1980 não é
mais típica, o mesmo se aplicaria às figuras delitivas dos artigos acima mencionados. 3. O Juízo
da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por sua vez, discordou do arquivamento promovido,
aduzindo que os fatos descritos nos autos configurariam ilícito penal, previsto no Código Penal,
uma vez que o investigado, estrangeiro, teria supostamente, feito declaração falsa em processo
administrativo  de  regularização  de  sua  permanência  em  território  nacional,  com  ou  sem  a
utilização de documento falsificado. Dessa forma, não haveria que se falar em abolitio criminis,
uma vez que a conduta atribuída ao investigado remanesce tipificada no Código Penal. 4. Firmado
o dissenso, os autos vieram a esta 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. 5. Tendo em vista a ab-rogação do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80) pela nova
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Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), tem-se que as condutas tipificadas no art. 125 e incisos do
Estatuto  do  Estrangeiro  foram  descriminalizadas,  sendo  forçoso  reconhecer  a  extinção  da
punibilidade do fato pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso (CP,
art. 107, III). 6. Tratando-se de apresentação de documentos fraudados perante a Delegacia de
Imigração da Polícia  Federal  em São Paulo e diante  dos elementos que constam nos autos,
verifica-se que o investigado fez uso dos referidos documentos com a finalidade de adentrar em
território nacional. Portanto, a falsificação dos documentos foi o meio utilizado pelo investigado
para a prática de crime mais grave, qual seja a entrada ilegal em território nacional. Assim, afasta-
se a incidência dos crimes previstos nos artigos 304 e 307 do Código Penal, por se tratarem de
crimes de aplicação subsidiária.  7. Diligências foram realizadas a fim de localizar o estrangeiro
H.O.C. e de verificar a quem pertenciam as impressões digitais, se a H.O.C ou a I.A.A. Contudo,
não se logrou êxito nos esforços empreendidos, tampouco o estrangeiro foi localizado. Os fatos
ocorreram no ano de 2014, o que dificulta a apuração de novos elementos aptos a embasar um
investigação eficaz. 8. 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.

571. Processo: JF/SP-0014780-11.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 711/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE
COMPONENTES ELETRÔNICOS DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS 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-A),  em  razão  da  apreensão,  em
13/01/2017, de componentes eletrônicos de máquinas caça-níqueis no interior de estabelecimento
comercial  do  investigado.  O  valor  total  dos  componentes  eletrônicos  apreendidos  perfaz  o
montante de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

572. Processo: JF-SS-0000054-65.2013.4.05.8202-
INQ

Voto: 108/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime previsto no art.  19 da Lei  7.492/86.  Apuração de concessão
fraudulenta de financiamento rural, com subsídios do Programa de Fortalecimento da Agricultura
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Familiar (PRONAF), firmado em 29.03.2006, entre o Banco do Nordeste e particular, no valor de
R$  8.976,00.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  As  supostas  ações
fraudulentas manifestaram-se através de contrato de mútuo assinado há mais de 11 anos, sem
que houvesse qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Em hipótese
de uma condenação na pena máxima de 6 anos de reclusão, o que seria  regido pelo prazo
prescricional de 12 anos, há que o somatório das diligências restantes a fim de dar completude à
investigação exorbitaria o referido interstício temporal, uma vez que a materialidade, e tampouco a
autoria, se encontram evidentes. Antiguidade dos fatos reclama pela inviabilidade de se perseguir
a  linha  de  investigação  exigida.  Ausência  de  justa  causa  para  o  exercício  da  ação  penal.
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.

573. Processo: JF-SS-0000094-76.2015.4.05.8202-
INQ

Voto: 120/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP). No dia 22/01/2015, dois
indivíduos não identificados adentraram no interior da agência dos Correios de Santa Cruz/PB, e
mediante  ameaça  com  arma  de  fogo,  subtraíram  quantia  não  especificada  do  guichê  de
atendimento ao público, além da arma de fogo do vigilante que estava de serviço na ocasião.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência a fim de que fosse verificada a
existência  de  IPL  referente  ao  roubo  da  motocicleta  usada  pelos  meliantes,  com  vistas  a
identificação dos autores do referido crime de roubo ao veículo, vinculando, se possível, a autoria
ao  presente  assalto.  Não  foi  instaurado  inquérito  policial  para  apurar  o  referido  roubo.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis.  Ausência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação. 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.

574. Processo: JF-SS-0000646-07.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 154/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP). No dia 20/05/2016, três
homens armados, encapuzados e com camisa de manga longa assaltaram agência dos Correios
de  Itaporanga-PB,  e  mediante  grave  ameaça,  subtraíram a  importância  de  R$  9.907,16  que
constava no caixa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. O
laudo  papiloscópico  não  revelou  fragmentos  de  impressões  papilares  que  apresentassem
elementos técnicos com qualidade e quantidade suficientes para a constatação de identidade dos
autores  do  crime.  Não  foi  possível  identificar  nas  imagens  das  câmeras  localizadas na  área
externa da agência veículos utilizados no assalto. As possíveis testemunhas que foram ouvidas
sabiam do roubo, mas não presenciaram a conduta criminosa. Ausência de elementos suficientes
da  autoria  delitiva.  Ausência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de justa
causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.  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.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

575. Processo: PRM-JND-3411.2013.000120-4-INQ Voto: 155/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP). No dia 29/01/2013, dois
indivíduos  não  identificados  adentraram a  agência  dos  Correios  localizada  em Cabreúva/SP,
oportunidade em que anunciaram um assalto e, em seguida, mediante ameaça com o uso de
arma  de  fogo,  subtraíram  todo  o  numerário  existente  nos  dois  caixas  do  local.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Duas  funcionárias  presentes  na  agência  durante  a
abordagem dos assaltantes foram ouvidas. Ambas declararam que não saberiam identificar os
autores do crime. No entanto, com base no depoimento de uma das testemunhas, que afirmou ter
reconhecido  uma  jaqueta  de  cor  preta  com  detalhes  brancos  e  um boné  escuro,  com  uma
inscrição  em  branco,  um  suspeito  foi  identificado  e  apreendido,  tendo  em  vista  que  as
mencionadas vestimentas foram encontradas e apreendidas em sua residência, a existência de
algumas denúncias anônimas de que o suspeito estaria a praticar roubos no bairro Jacaré, bem
como pela proximidade da sua residência com o local dos fatos e da semelhança entre as roupas
e o porte físico observados nas filmagens do assalto com as do suspeito. O referido investigado
alegou que na data dos fatos encontrava-se em companhia de um amigo no interior  de uma
padaria  localizada  nas  proximidades  da  agência  dos  correios,  sendo  que,  ao  sair  do
estabelecimento  comercial,  foi  abordado  e  apreendido  por  policiais  sob  a  acusação  de  ter
praticado o referido crime. O investigado não foi reconhecido pelas vítimas e foi liberado. A versão
do suspeito foi confirmada, em parte, pelo amigo que estaria em sua companhia na mencionada
padaria antes de sua apreensão. As imagens colhidas pela webcam da agência assaltada não
apresentaram qualidade  mínima  necessária  para  fins  de  exame de  comparação  de  imagens
faciais. A identificação dos criminosos por meio de reconhecimento pessoal ou fotográfico restou
inviável.  Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência de linha investigatória
potencialmente  idônea.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.
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.

576. Processo: SPF/BA-00493/2016-INQ Voto: 317/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §
3º), FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304).
FRAUDE NA SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE MEDIANTE USO DE
DOCUMENTO  IDEOLOGICAMENTE  FALSO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART.
62,  IV.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de estelionato majorado, tipificado no
art. 171, § 3º do Código Penal, falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP,
art.  304),  tendo em vista  a conduta da investigada que teria  feito  uso de documentos falsos
(Declaração de União Estável e Atestado de Acompanhamento) para pleitear, administrativamente
e judicialmente, benefício previdenciário de pensão por morte, sob alegação de que teria vivido
em união estável com o instituidor, além de ter efetuado um saque do benefício de aposentadoria
após o falecimento do titular.  A concessão do benefício foi indeferida nas duas esferas, sob o
fundamento de que não houve comprovação da união estável ou relação de dependência entre
ambos. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento por entender que não restou
comprovada a prática dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, visto que a
autenticidade dos documentos foi corroborada pelos depoimentos dos filhos do falecido no sentido
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de que a investigada conviveu maritalmente com seu pai por cerca de seis anos até o óbito do
mesmo. Quanto ao delito de estelionato, considerando que o saque do benefício após o óbito foi
de apenas uma parcela, entendeu pela ausência de dolo. 3. Discordância do Juiz Federal apenas
em relação ao arquivamento dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, por
entender estarem presentes diversos indícios de que a investigada e o instituidor do benefício
jamais  mantiveram  união  estável,  sendo  o  modo  de  operação  deste  tipo  de  delito  antigo  e
induvidoso, visto que, cientes de que não há dependentes elegíveis à pensão por morte, a fim de
não deixar a "pensão para o Estado", os familiares do segurado declaram que empregado do
falecido ou pessoa próxima manteve relacionamento amoroso, auxiliando-a a obter documentação
para requerer pensão por morte. 4. No caso em análise, existem fortes indícios do cometimento
de crime, tendo em vista as peculiaridades consistentes na situação trazida.  5.  A investigada
trabalhou  como  cuidadora  do  falecido,  então  com  79  anos  de  idade  e  sofrendo  do  Mal  de
Alzheimer,  conforme depoimentos constantes nos autos.  O suposto romance teria  se iniciado
exatamente  no  mês  seguinte  em  que  ela  começou  a  trabalhar  na  casa  do  idoso,  sendo  a
diferença de idade entre de 49 anos. O médico do falecido afirmou, categoricamente, que pelo
estado de saúde do instituidor, eles jamais teriam relacionamento íntimo. A Declaração de União
Estável teria sido firmada exatamente 4 (quatro) dias antes do óbito do declarante analfabeto e
contava com 85 anos de idade. O depoimento do médico da família também deixa claro que o de
cujus mal falava devido ao seu estado de saúde, SENIL, mal reconhecendo o depoente, bem
como afirmou que nunca viu a investigado e o falecido de mãos dadas, se beijando ou mesmo se
tratando  de  forma  carinhosa.  6.  Ressalte-se  que  as  afirmações  prestadas  pelos  filhos  do
instituidor no sentido da existência da união estável não têm força probatória para desconstituir os
demais elementos fáticos evidenciados, principalmente levando-se em consideração que os dois
filhos participaram da confecção da declaração supostamente falsa, constando seus nomes ao
final do referido documento. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

577. Processo: JF/ES-2008.50.01.016255-6-AP Voto: 327/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273,
§1º-B, INC. I E V, C/C ART. 334, §1º, D (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14, NA FORMA
DO  ART.  70,  TODOS  DO  CP.  MANIFESTAÇÃO  ACERCA  DE  POSSÍVEL  OFERTA  DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, À VISTA DA DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO
APENAS  PARA  O  DELITO  DESCRITO  NO  ART.  334  DO  CP  E  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273, §1º-B, I DO CP. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO
ART. 28 DO CPP. HIPÓTESE DE CONHECIMENTO DA REMESSA. O RÉU NÃO PREENCHE AS
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. INSISTÊNCIA NA
RECUSA DA OFERTA DA PROPOSTA DO BENEFÍCIO DO SURSIS. PROSSEGUIMENTO DO
FEITO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS. 1. Trata-se de Ação Penal instaurada em face de
indiciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 273, § 1º-B, inc. I e V, c/c art. 334, §1º,
d (na redação anterior à Lei n. 13.008/14) do Código Penal, na forma do art. 70, caput, do mesmo
diploma legal,  em relação  às  condutas  de  adquirir,  manter  em depósito  e  expor  à  venda os
produtos Excel NO2, Thermo Pro, Gold Standard 100% Whey, Testofreak e Charge RX1. Por outro
lado, em relação à conduta de adquirir, no exercício de atividade comercial, o produto Creatine,
nos moldes do art. 334, §1º, d, do CP. 2. Segundo consta da peça acusatória, o denunciado,
proprietário e administrador de estabelecimento comercial, adquiriu, manteve em depósito e expôs
à venda produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, de procedência ignorada e sem o
devido  registro  no  órgão  competente,  bem  como  mercadorias  de  procedência  estrangeira
desacompanhadas  da  documentação  legal.  Na  região  da  grande  Vitória/ES  está  sendo
investigada a existência de intenso comércio de produtos anabolizantes e foi expedido pelo Juízo
da Vara de Inquéritos da Comarca de Vitória/ES diversos mandados de busca e apreensão para
cumprimento em vários estabelecimentos, dentre eles o pertencente ao acusado. 3. O Juízo da 2ª
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Vara Federal Criminal de Vitória/ES, promovendo a desclassificação do fato apenas para o delito
descrito no art. 334, §1º, d do Código Penal, c/c o art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal,
sob o fundamento de ser inconstitucional o art. 273, §1º-B do CP, determinou que o Ministério
Público  Federal  se  manifestasse  sobre  a  possibilidade  de  oferecer  proposta  de  suspensão
condicional do processo ao réu, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. 4. Ao reapreciar os
autos,  o  Procurador  da  República  oficiante  houve  por  bem,  considerando  todas  as  provas
produzidas nas fases de instrução e de investigação policial, manter o pedido de condenação com
base no art. 273, § 1º-B, inc. I e V, c/c art. 334, §1º, d (na redação anterior à Lei n. 13.008/14) do
Código Penal, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma legal, deixando, consequentemente,
de  oferecer  o  benefício  da  suspensão  condicional  do  processo.  5.  Oferecida  a  denúncia  e
havendo  discordância  do  Juízo  quanto  à  propositura  ou  não  da  suspensão  condicional  do
processo deve ser resolvida por meio da aplicação analógica do art. 28 do CPP, nos termos da
Súmula 696 do STF. 6. Observa-se, no presente caso, haver provas suficientes da prática dos
delitos tipificado no art. 273, § 1º-B, inc. I e V, c/c art. 334, §1º, d (na redação anterior à Lei n.
13.008/14) do Código Penal, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma legal, na modalidade
dolosa.  A  autoria  e  a  materialidade  dos  crimes  restaram  plenamente  comprovadas.  7.  A
quantidade de mercadorias apreendidas foi significativa e todas estavam expostas à venda em
prateleiras da loja ou do ladro de dentro do balcão, sem qualquer comprovação de regularidade,
nos moldes do delito do art. 273, §1º-B, I e V, do CP. O suplemento alimentar apreendido Creatine
fora adquirido no exercício de atividade comercial, enquadrando-se a conduta no art. 334, §1º-B,
d, do CP (redação anterior à Lei n. 13.008/14).  8. A perícia realizada atestou que os produtos
apreendidos são medicamentos anabolizantes de uso humano, passíveis de causar dependência
ao  usuário,  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
Brasil. 9. Em que pese o entendimento manifestado pela Corte Especial do Eg. STJ na Arguição
de  Inconstitucionalidade  no  HC  n.  239.363/PR,  julgada  em  26/02/2015,  declarando  a
inconstitucionalidade do art. 273, §1º-B do CP, a posição consolidada do STF é na direção de que
todo o art. 273, §1º-B do CP é constitucional, não havendo desproporcionalidade na pena-base
mínima prevista, haja vista ser a saúde pública o bem tutelado no tipo penal (ARE n. 829.491/DF,
DJ 20/11/2014). 10. Desse modo, a conduta criminosa descrita na inicial acusatória enquadra-se
no tipo penal do no art. 273, § 1º-B, inc. I e V, c/c art. 334, §1º, d (na redação anterior à Lei n.
13.008/14) do Código Penal,  na forma do art.  70, caput, do mesmo diploma legal,  não sendo
cabível  a  desclassificação  apenas para  o  delito  previsto  no  art.  334  do  mesmo diploma.  11.
Insistência  na  recusa  da  oferta  de  suspensão  condicional  do  processo,  dando-se  regular
prosseguimento ao feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência na recusa
da oferta de suspensão condicional do processo, dando-se regular prosseguimento ao feito, 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.

578. Processo: JFRS/POA-5004563-
47.2017.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 577/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART. 168, §1º,  INC. III.  DECISÃO
JUDICIAL DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 168, CAPUT 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 os investigados, atribuindo-lhes a prática do crime previsto
no art. 168, §1º, III do CP, visto que teriam se apropriado da quantia de R$ 85.871,84, a qual
sabiam pertencer à CEF e apenas detinham a posse em decorrência da qualidade de sócios e
administradores de unidade lotérica, tendo deixado de repassar o referido valor que se referia a
pagamentos diversos realizados na empresa por clientes. 2. Após a instrução processual, o Juiz

213/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

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. 168, caput,
do  CP.,  que  ensejaria,  em  tese,  benefícios  previstos  na  Lei  n°  9.099/95,  uma  vez  que  os
denunciados atuavam na condição de permissionários da CEF, atuando como longa manus da
empresa pública e não se enquadrando como ofício ou profissão para fins do inciso III do art. 168,
§1º. 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 "o delito
insculpido no artigo 168, §1º, inciso III do Código Penal tem por bem jurídico tutelado o patrimônio,
relativamente a propriedade e a posse legítima de bens imóveis,  apresentando como atributo
marcante a quebra da confiança consentida pela vítima ao agente. Dessa forma, amolda-se a
esse contexto qualquer gênero de trabalho habitual e remunerado de uma pessoa na prestação
de serviço.(") ." 4. Considerando que o crime tipificado no art. 168, caput 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. 168, §1º, III do CP, uma vez que
os denunciados deixaram de repassar à CEF numerário arrecadado pela casa lotérica da qual são
administradores, dando destinação diversa à coisa recebida por eles em nome de terceiro como
se donos fossem, em desacordo com o estabelecido no próprio contrato firmado com a instituição
bancária. 6. As alegações de dificuldades financeiras diante do cenário econômico nacional, as
dívidas contraídas e insucesso nos negócios não são suficientes para afastar, no presente caso, a
causa  de  aumento  da  pena  em  questão.  7.  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. 168, §1º, III do CP.

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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

579. Processo: DPF/CAX-0243/2013-IPL Voto: 362/2018 Origem:  GABPRM2-HRP -  HIGOR
REZENDE PESSOA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE ESTELIONATO
CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM QUE
OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA. ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º),
tendo em vista o recebimento indevido de benefício previdenciário, em razão da constatação de
falsidade dos documentos apresentados que comprovariam a qualidade de segurada rural  da
instituidora. 2. O Procurador da República oficiante na PR/MA, declinou de suas atribuições em
favor da Procuradoria da República no Município de Caxias/MA, considerando que a suposta
fraude teria sido realizada na Agência da Previdência Social  da referida municipalidade. 3.  O
Procurador  da  República  de  Caxias/MA,  por  sua  vez,  suscitou  conflito  de  atribuições,  ao
argumento de que o delito do art. 171 do CP consuma-se no local onde ocorreu a obtenção da
vantagem indevida,  sendo no presente caso o Município  de Tuntum/MA,  local  em que foram
efetuados os saques e que está sob a jurisdição da Seção Judiciária do Estado do Maranhão em
São Luís. 4. O art. 70, caput, do Código de Processo Penal dispõe que "a competência será, de
regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar
em que for praticado o último ato de execução." 5. Assim, tratando-se do recebimento indevido de
benefícios previdenciários, o estelionato contra o INSS consuma-se no momento da obtenção da
vantagem patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CC 125.023/DF,
Rel.  Min.  Marco Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  19/03/2013;  CC 124.717/PR,  Rel.  Min.
Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Des.  Convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  12/12/2012.
Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.33.000.000429/2013-23, 649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime;
1.34.028.000019/2014-18,  601ª  Sessão,  de  25/07/2014,  unânime.  6.  No  caso,  o  crime  de
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estelionato  consumou-se  com o  recebimento  das  primeiras  parcelas  e  do  valor  atrasado  do
benefício em uma agência do banco Bradesco de Itapecerica da Serra/SP, local de obtenção da
vantagem indevida. 7. Conhecimento do conflito negativo de atribuições para declarar a atribuição
da PR/MA para prosseguir na persecução criminal.

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

580. Processo: JF/ES-IPLD-2017.50.01.501781-0 Voto: 148/2018 Origem:  SUBGDP/PGRN  -
SUBSECRETARIA  DE  GESTÃO
DOCUMENTAL  E
PROCESSUAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FRAUDE NA OBTENÇÃO DE CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DIRECIONAMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DO DELITO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86.
CRIME DE ESTELIONATO. AQUISIÇÃO DE BEM QUE É DADO EM GARANTIA DO CREDITO
CONCEDIDO.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL  PARA  A  PERSECUÇÃO  DO  ESTELIONATO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente
na obtenção de financiamento fraudulento para aquisição de veículo.  2.  Inquérito inicialmente
instaurado no âmbito da Polícia Civil  do Estado do Espírito Santo. Manifestação do Ministério
Público Estadual no sentido da incompetência da Justiça Estadual, com subsequente remessa
dos autos à Justiça Federal. 3. Manifestação do MPF no sentido de que conduta noticiada, relativa
a operação financeira na modalidade crédito direto ao consumidor, não caracteriza o tipo penal do
artigo 19 da Lei n. 7492/86. 4. Os crimes definidos na Lei 7492/86 objetivam a proteção da higidez
e integridade do sistema financeiro, considerados os objetivos expressos no artigo 192 da CF
(promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade), não
imediatamente  o  patrimônio  particular  de alguma instituição  financeira  dele  integrante.  O tipo
penal  do artigo 19 da Lei  n.  7492/86,  consiste  em obter,  mediante  fraude,  financiamento em
instituição  financeira.  5.  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). 6. Homologação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual para
persecução do crime supracitado. 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). 7. 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.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho  e  a  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen.

581. Processo: 1.34.006.000566/2017-02 Voto: 316/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. SUPOSTOS CRIMES
DE EVASÃO DE DIVISAS, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL OU LAVAGEM DE
DINHEIRO.  CONHECIMENTO  E  PROVIMENTO  DO  CONFLITO  PARA  RECONHECER  A
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.Trata-se de
conflito negativo de atribuições, suscitado por Membro do MPF oficiante na PR/SP em face de
Membro atuante na PRM-Guarulhos, para definição de qual autoridade deveria atuar no presente
feito para apuração da possível prática de evasão de divisa, crime contra o sistema financeiro
nacional (Lei 7.492/86, arts. 22), e possível crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), tendo em
vista a apreensão de 210 (duzentas e dez) cédulas de USD 100,00 (cem dólares americanos), 27
(vinte e sete) cédulas de NGN 1.000,00 (mil nairas nigerianos) e 1 (uma) cédula de R$ 50,00
(cinquenta  reais),  não  declarados,  por  cidadão  nigeriano  que  desembarcou  no  Aeroporto  de
Guarulhos/SP de voo procedente de Lagos, Nigéria. 2. O Procurador da República atuante na
PRM-Guarulhos/SP,  declinou  da  atribuição  a  um  dos  ofícios  criminais  especializados  da
Procuradoria da República em São Paulo,  com atribuição perante as varas especializadas da
capital, com base no Provimento n. 238 do TRF da 3ª Região que fixou a competência exclusiva
das varas especializadas, tendo em vista vislumbrar a prática de evasão de divisas, que configura
crime contra o sistema financeiro nacional e possível  lavagem de capitais.  3.  Por  sua vez,  a
Procuradora  da  República  atuante  na  PR/SP  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições
argumentando que o ingresso irregular de divisas no território nacional não configura qualquer
ilícito contra o Sistema Financeiro Nacional, nas três formas delitivas de evasão de divisas, ou
seja, "operação de câmbio não autorizada", "promover, a qualquer título, sem autorização legal a
saída de moeda ou divisa para o exterior" ou "nele mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente", a teor do caput do art. 22 e seu parágrafo único da Lei n. 7.492/86. 4. O
investigado  apresentou  no  desembarque  declaração  falsa  de  porte  de  valores.  Embora  se
verifique a ocorrência de eventual crime de falso e/ou contra a ordem tributária, a entrada irregular
de divisas no território nacional não configura evasão de divisas. 5. Ao suspeitar a autoridade do
cometimento de fraudes fiscais ou cambiais ou mesmo da legalidade da propriedade do valor
transportado, pode, discriminando o numerário, apurar, de forma mais rigorosa, a sua origem, o
que ainda está  sob investigação.  6.  Não se verifica,  com base nos elementos apresentados,
nenhuma transgressão  ao  art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  n.  7.492/86.  O simples  fato  de  o
investigado trazer consigo moeda estrangeira quando adentrou no território nacional é insuficiente
para caracterizar a figura penal típica descrita no referido preceito legal. Com efeito, não se vê, no
contexto fático delineado, nenhum dos elementos configuradores do tipo penal em questão (REsp
189.144/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 17/02/2005, DJ
21/03/2005,  p.  302).  7.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  n.  1.34.006.000509/2017-15,  696ª
sessão, 13/11/2017, julgamento unânime. 8. Voto pelo conhecimento e provimento do conflito para
reconhecer a atribuição do suscitado,  atuante na PRM-Guarulhos/SP, para dar continuidade à
persecução penal.

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

582. Processo: 1.34.010.000523/2017-50 - Eletrônico Voto: 219/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP, ART. 334, §§ 1º,
V, E 2º. SUPOSTA IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
MPF:  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR.  COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERESSE  FEDERAL  ORIGINÁRIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar a possível prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A, §
1º, IV) por parte de indivíduo que estava na posse de 6.030 (seis mil e trinta) maços de cigarro de
procedência estrangeira. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas
atribuições, ressaltando não haver nos autos indícios de que o investigado tenha concorrido, de
qualquer modo, para a importação. 3. O declínio de atribuições não reúne condições de prosperar.
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4. Diz a Procuradora da República oficiante que a conduta praticada é insuficiente para atrair a
competência da Justiça Federal, pois, não haveria indícios da transnacionalidade, não bastando a
origem estrangeira do produto, sendo necessário demonstrar que o agente concorreu diretamente
para sua internação. 5. No crime de contrabando, entretanto, não tem relevância a circunstância
da internalização de mercadoria proibida. A situação é diversa dos casos de tráfico de drogas e do
art. 273, §§ 1º e 1º-B do Código Penal. 6. Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar Junior (in
Crimes  Federais,  9ª  edição,  2014.  São  Paulo:  Saraiva,  p.  421/422),  "não  se  exige  aqui  a
demonstração das circunstâncias de local, data e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do que
se dá com o tráfico de drogas, em que o delito cometido com droga de origem estrangeira remota,
sem demonstração das circunstâncias concretas do ingresso no país, dá lugar ao tráfico interno,
de competência da Justiça Estadual". 7. Segundo o autor da referida obra, "a primeira razão para
a diferença é técnica, no sentido de que, no tráfico de drogas, a competência é compartida, sendo
a competência federal uma exceção, limitada aos casos de tráfico internacional, em razão apenas
da internacionalidade e da obrigação assumida em tratados internacionais, enquanto os demais
casos são de competência estadual. No descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra
assemelhada, de modo que todos os casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados
à receptação (art. 334, § 1º, 'c' e 'd') são de competência federal. Mais que isso, no descaminho o
interesse federal é originário, baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não
havendo uma relação de regra e exceção como no tráfico de drogas". 8. Não homologação do
declínio 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.

583. Processo: 1.11.000.001066/2017-34 - Eletrônico Voto: 183/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO
(CP,  ART.  297  C/C 304).  MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.  REVISÃO (LC,  ART.  62,  IV).
CRIME  QUE  SE  CONSUMA  INDEPENDENTEMENTE  DA  EFETIVA  OCORRÊNCIA  DE
PREJUÍZO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar a ocorrência dos crimes previstos nos arts. 297 c/c 304, ambos do Código
Penal,  em  razão  da  apresentação  pela  representada  de  Contrato  de  Arrendamento,
ideologicamente  falso,  em  ação  judicial,  com  intuito  de  comprovar  tempo  de  serviço  como
agricultora  e  ter  concedido  benefício  previdenciário.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  que  a  aludida  falsidade  não  apresentou
potencialidade lesiva, uma vez o documento apresentado não foi capaz de induzir o juízo a erro,
tendo  em vista  o  depoimento  da  própria  autora  que  afirmou  desconhecer  o  arrendante  que
constava no contrato. 3. Com efeito, o crime de falsidade ideológica consuma-se com a simples
potencialidade do dano visado pelo agente, não se exigindo, portanto, para sua configuração a
efetiva ocorrência de prejuízo. 4. Ressalte-se que a representada já teve idêntica pretensão de
aposentadoria negada no ano de 2011, com fundamento no não reconhecimento da qualidade de
segurada especial. Assim, embora seja pessoa humilde e analfabeta, e possivelmente não tenha
responsabilidade pessoal sobre o fato, a origem e confecção do contrato de arrendamento deve
ser apurada, havendo indícios de envolvimento de terceiros. 5. Os crimes de falsificação e uso de
documento  falso são  crimes formais,  logo  independem da efetiva ocorrência  da obtenção de
proveito ou da produção do dano advindo da falsificação e/ou de seu uso para sua configuração,
consumando-se  no  momento  e  lugar  em  que  o  agente  efetivamente  utiliza  o  documento,
consciente da falsidade. Desse modo, caracterizada a sua natureza formal e dispensado o efetivo
prejuízo,  o delito de falso consuma-se,  tão somente,  com a inserção do falso no documento.
Precedentes do STJ: HC nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

584. Processo: 1.17.000.002517/2017-37 - Eletrônico Voto: 429/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº
8.137/90, ART. 1º, I e 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.  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I  e  II),  em decorrência  de inscrição  indevida  de  empresa,
integrante de grupo econômico, no programa Simples Nacional, reduzindo assim, contribuições
devidas à Seguridade Social e a outras Entidades e Fundos durante o período de março de 2010
a dezembro de 2011. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base
no princípio da insignificância, considerando que o valor total evadido (R$ 16.440,16) 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 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). 4. Nos crimes contra a ordem
tributária, 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 (dez mil reais), estabelecida no art. 20
da Lei n. 10.522/02 (AgRg no AREsp 625.888/SP). 5. No caso, o crédito total consolidado perfaz o
valor  de  R$  16.440,16.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na investigação.

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

585. Processo: 1.18.001.000680/2017-18 - Eletrônico Voto: 629/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (CP, ART. 297, § 4º). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). FATO TÍPICO DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ENUNCIADOS 26 E 27 DESTA 2ª CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no
art.  297, § 4º, do Código Penal.  Omissão de registros em Carteira de Trabalho e Previdência
Social " CTPS, por empregador. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando que a falta de anotação na CTPS não ressurge a interpretação por equiparação do
delito de falsificação de documento público, previsto do art. 297, §4º, do Código Penal, mas trata-
se exclusivamente de falta administrativa e trabalhista, sem incidência penal. 3. Este Colegiado já
sedimentou posicionamento em relação à omissão de registro de vínculo empregatício em CTPS,
entendendo que a conduta caracteriza o crime previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal, cuja
competência é da Justiça Federal por ofender interesse da Previdência Social. Precedente da 2ª
CCR/MPF:  Processo  nº  1.20.002.000133/2015-11,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016,
unânime. 4. Fato típico de atribuição do Ministério Público Federal. Enunciado nº 26: A omissão de
registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social subsumi-se ao tipo
do art. 297, § 4º, do Código Penal. (Sessão 464ª, de 15.04.2009) Enunciado nº 27: A persecução
penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do
Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social. (4ª Sessão de Coordenação, de
07.06.2010) 5. Precedentes: STJ " AgRg no REsp 1569987/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
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Turma,  julgado  em 01/09/2016,  DJe  09/09/2016;  CC  139.401/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,
Terceira  Seção,  julgado  em  28/10/2015,  DJe  16/11/2015;  2ª  CCR/MPF  "  Processo  nº
1.20.002.000133/2015-11, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, unânime. 6. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

586. Processo: 1.29.009.000967/2017-94 - Eletrônico Voto: 638/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 914,08 (novecentos e quatorze reais e oito centavos). 2.
A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da
insignificância,  ressaltando  que  a existência  de  outros  registros  administrativos  de  apreensão
envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou valor do tributo não supere o
valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a bagatela. 3. Notícia de que o
investigado possui outros procedimentos administrativos fiscais em virtude da prática de infração
da  mesma  natureza  nos  últimos  cinco  anos  (10926.721950/2013-16,  de  06/11/13;
10926.722893/2012-10, de 20/11/12; 11000.721590/2015-59, de 18/11/15; 11060.721717/2015-95,
de  25/05/15;  11060.722247/2015-87,  06/07/15;  11060.724593/2014-19,  de  10/12/14;
11070.720867/2014-81,  19/08/14;  11070.721651/2013-52,  de  22/08/13;  11070.722556/2013-76,
de  16/12/13;  e  11077.720451/2013-12,  de  14/09/13).  Circunstância  penalmente  relevante.  4.
Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

587. Processo: 1.29.009.000993/2017-12 - Eletrônico Voto: 209/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 1.691,85 (mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta
e cinco centavos). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  que  a  existência  de  outros  registros
administrativos de apreensão envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou
valor do tributo não supere o valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a
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bagatela.  3.  Notícia  de que  o investigado  possui  quatro  outros procedimentos  administrativos
fiscais  (10926.821788/2014-17,  11070.722244/2012-78,  11965.720755/2016-18  e
12457.7222135/2012-92),  em virtude da prática de infrações da mesma natureza  nos últimos
cinco  anos.  Circunstância  penalmente  relevante.  4.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: 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.

588. Processo: 1.29.009.001085/2017-46 - Eletrônico Voto: 194/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 900,51 (novecentos reais e cinquenta a um centavos). 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da
insignificância,  ressaltando  que  a existência  de  outros  registros  administrativos  de  apreensão
envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou valor do tributo não supere o
valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a bagatela. 3. Notícia de que o
investigado possui  dois  outros procedimentos administrativos fiscais  (12457.721760/2016-41 e
12457731313/2012-76),  em virtude da prática de infrações da mesma natureza.  Circunstância
penalmente relevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido. Participou da votação o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

589. Processo: 1.29.009.001138/2017-29 - Eletrônico Voto: 639/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 624,53 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e
três centavos). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  que  a  existência  de  outros  registros
administrativos de apreensão envolvendo o mesmo agente cuja quantidade de mercadorias ou
valor do tributo não supere o valor previsto no caput do art. 20 da lei n. 10.522/02, é aplicável a
bagatela.  3.  Notícia  de que  o investigado  possui  outro  procedimento  administrativo  fiscal  em
virtude da prática de infração da mesma natureza nos últimos cinco anos (11060.720963/2017-91,
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de 17/03/2017).  Circunstância penalmente relevante.  4.  Precedentes do STF, do STJ e da 2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido. Participou da votação o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

590. Processo: DPF/AM-00507/2013-INQ Voto: 303/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo
em vista a possível inserção de dados falsos no sistema SISCOMEX quando da importação de
mercadorias por empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Diligências. A Receita Federal do Brasil informou que as informações da Declaração de
Importação  (DI)  indicada  não  possuíam  qualquer  alteração  posterior  ao  ato  de  registro  no
SISCOMEX  que  potencialmente  significasse  alteração  de  informações  valiosas  para  a
administração aduaneira. Inexistência de prejuízos à arrecadação tributária federal. A formulação
de documento falso em momento posterior ao despacho aduaneiro na importação e na saída de
mercadorias  do  recinto,  com  redução  do  valor  da  mercadoria,  poderia  acarretar  prejuízos  à
fiscalização estadual, no processo de arrecadação do ICMS e, ainda, em tese, à empresa privada
que  faturou  os  seus  serviços  de  armazenagem  com  base  nos  documentos  que  lhe  foram
apresentados. 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.

591. Processo: DPF-TAB/AM-00061/2015-INQ Voto: 186/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, Lei 11.343/06) pelos
Correios. Encomenda contendo droga remetida pelos Correios de Mato Grosso para Manaus/AM.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Indícios de transnacionalidade
não evidenciados. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

592. Processo: SR/DPF/MA-00594/2017-INQ Voto: 190/2018 Origem:  SUBGDP/PGRN  -
SUBSECRETARIA  DE  GESTÃO
DOCUMENTAL  E
PROCESSUAL/PGR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência da prática de ilícito penal haja vista a invasão e ocupação
irregular de imóveis construídos no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", no Conjunto
Sol Nascente,  em Santa Inês/MA. Suposto esbulho possessório  (CP, art.  161,  II).  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Inexistem indícios de infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, a teor do art. 109, inc. IV, da
Constituição  Federal.  O  esbulho  investigado  afeta  diretamente  o  interesse  particular  dos
contemplados com a posse do referido bem, uma vez que o empreendimento foi inaugurado e
entregue  aos  mutuários  em  27/06/2014.  Prejuízo  restrito  aos  particulares  que  tiveram  seus
imóveis  ocupados  irregularmente.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

593. Processo: 1.12.000.001399/2015-64 Voto: 187/2018 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato para apurar crime de ameaça (CP, art. 147) cometido por empresário que estaria
ameaçando  trabalhadores  rurais  em  área  de  projeto  de  assentamento.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Fatos  envolvendo  apenas  particulares.  Inexiste  nos  autos
informações  que  denotem  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas  e  fundacionais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

594. Processo: 1.12.000.001564/2017-40 - Eletrônico Voto: 207/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de domicílio (CP, art. 150). Suposta invasão de imóvel
residencial  vinculado  ao  programa  "Minha  Casa,  Minha  Vida"  do  Governo  Federal,
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo
suportado por particular, visto que o imóvel já foi entregue ao beneficiário. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

595. Processo: 1.14.000.000162/2018-34 Voto: 370/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  através  representação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que empresário
teria lesado mais de 10 (dez) pessoas mediante a venda de imóveis "fantasmas", desaparecendo
após o recebimento do valor correspondente ao sinal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF).  Eventual  crime  de  estelionato  em  detrimento  de  particulares.  Narrativa  que  não
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evidencia  lesão  direta  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União.  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.

596. Processo: 1.15.002.000541/2017-96 - Eletrônico Voto: 247/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com o objetivo de apurar a responsabilidade de gestor  público do
Município  de  Umari/CE,  que  seria  o  responsável  pela  contratação  ilegal  de  empregado  que
ajuizou ação trabalhista reivindicando seus direitos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR).  A contratação irregular foi efetivada pelo órgão municipal,  para laborar em
benefício  exclusivo  do  município,  não  envolvendo  verbas  federais.  Os  fatos  relatados  não
evidenciam a prática de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, afastando, dessa forma, a
atribuição  do Ministério  Público  Federal.  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.

597. Processo: 1.18.000.003280/2017-74 Voto: 710/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) ou de fraude à execução (CP,
art. 179). Ação trabalhista com fortes indícios da existência de colusão entre credor e devedores,
com o objetivo de fraudar a lei, especialmente no intuito de proteger patrimônio dos devedores,
mediante  adjudicação  de  imóvel  já  objeto  de  penhora  nos  autos  de  ação  de  improbidade
administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Aludida colusão configuraria
fraude para a obtenção de vantagem econômica por parte do reclamante e dos reclamados em
prejuízo do município de Ouro Preto do Oeste/RO. Crime que, em tese, teria sido praticado em
detrimento do referido município. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou
qualquer  de  suas  entidades  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
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.

598. Processo: 1.21.001.000383/2017-87 - Eletrônico Voto: 627/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Representação do Estado
de  Mato  Grosso  do  Sul,  em  curso  no  Juizado  Especial  Federal  da  Subseção  Judiciária  de
Dourados,  para  apurar  suposta  prática  de  apropriação  indébita  em detrimento  do  patrimônio
estadual. Notícia de que a investigada, apesar de reiteradamente intimada à prestação de contas,
não  demonstrou,  de  maneira  convincente,  a  destinação  da  integralidade  da  quantia  de  R$
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60.500,00,  pertencente aos cofres do Estado,  de que tinha a posse em razão de provimento
judicial exarado no bojo de ação movida para realização do tratamento cirúrgico ortopédico em
hospital público ou privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Verifica-se que o provável  prejuízo seria  suportado unicamente pelo ente  estatal,  visto que o
bloqueio dos valores para custeio do tratamento ocorreu na conta do Estado de Mato Grosso do
Sul.  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.

599. Processo: 1.23.001.000060/2016-38 Voto: 334/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado instaurado em virtude de pedido informações e providências, datado de
07/12/2015,  quanto  a  dinheiro  depositado  na  CEF em prol  de  garimpeiros  de  Serra  Pelada,
subscrito por eles próprios, associados da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra
Pelada  (COOMIGASP).  Alegam  os  representantes  que  o  quadro  social  da  cooperativa  seria
composto por "diretores inescrupulosos" que, sem nenhum respeito com os associados, excluíram
verdadeiros  garimpeiros,  incluindo outros  que não  seriam,  demonstrando preocupação com a
aplicação e administração do dinheiro  depositado na CEF,  o qual  teria como destinatários os
garimpeiros associados à COOMIGASP. Suposto crime de apropriação indébita de recursos de
Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito do Estadual (CP, art. 168). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O segundo item objeto das representações, cuja análise
recai  sob  a  seara  criminal,  diz  respeito  a  diversas  irregularidades  noticiadas  no  âmbito  de
funcionamento  da  COOMIGASP,  a  qual  não  estaria  cumprindo  com seu  ofício  estatutário  de
defesa  dos  interesses  dos  garimpeiros,  mesmo  recebendo  regularmente  contribuições  dos
respectivos  cooperados.  Entre  tais  irregularidades,  noticia-se  a  apropriação  de  recursos
decorrentes de TAC firmado no âmbito do Ministério Público Estadual. Referidas irregularidades
dizem respeito à cooperativa adstrita à competência de alçada estadual, pessoa jurídica de direito
privado, inclusive já tendo sido objeto de diversos procedimentos no âmbito da Procuradoria da
República de Marabá/PA, os quais foram devidamente declinados ao Ministério Público Estadual
da Comarca de Curionópolis/PA. Os fatos relatados não evidenciam a prática de infração penal
praticada  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas,  afastando,  dessa forma, a atribuição do Ministério Público
Federal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Remessa  dos  autos  à  PFDC  para  análise  da
homologação, por se tratar de assunto também referente ao seu âmbito de apreciação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

600. Processo: 1.25.005.000858/2017-56 - Eletrônico Voto: 239/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Utilização de procuração por instrumento público falsa em ação que tramita em
Vara Cível da Comarca de Ortigueira/PR. Crime de uso de documento público falso (CP, art. 297
c/c  art.  304).  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
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persecução penal. Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor".  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

601. Processo: 1.25.005.000861/2017-70 - Eletrônico Voto: 241/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Utilização de procuração por instrumento público falsa em ação que tramita em
Vara Cível da Comarca de Ortigueira/PR. Crime de uso de documento público falso (CP, art. 297
c/c  art.  304).  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor".  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

602. Processo: 1.26.000.000156/2018-66 - Eletrônico Voto: 343/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  crime  de
estelionato  na  modalidade  tentada  (CP,  art.  171  c/c  art.  14,  II).  Relato  de  que,  em  contato
telefônico, uma pessoa, que se identificou como advogada do Conselho da Previdência Nacional,
de posse dos dados qualificativos do genitor da noticiante, informou acerca do direito deste à
percepção de  valores  referentes  a  ressarcimento  pelo  Plano  Collor.  Todavia,  foi  informado  à
noticiante  que  para  recebimento  do  aludido  montante,  seria  necessário  que  se  efetuasse  o
pagamento,  mediante  depósito  em  conta,  de  quantia  superior  a  R$  1.000,00  (mil  reais),
supostamente relativa a taxas de autenticação de documento. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  -  2ª  CCR/MPF).  Eventual  tentativa  de  crime  de  estelionato  em  detrimento  de  particular.
Narrativa que não evidencia  lesão direta  a  bem, serviço ou interesse da União.  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.

603. Processo: 1.26.001.000042/2017-25 Voto: 135/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  mediante  representação  da  Prefeitura  de  Petrolina
narrando possível irregularidade consistente na venda ilegal de imóveis do Programa Minha Casa
Minha Vida. A Polícia Federal requereu a reconsideração do pedido de instauração de inquérito
policial,  por  falta  de  competência  da  Justiça  Federal,  e,  consequentemente,  de  atribuição  da
Polícia Federal, uma vez que constatou-se ausente qualquer prejuízo à Caixa Econômica Federal
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nos fatos ora elencados. A CEF encaminhou ofício solicitando a apuração dos mesmos fatos, já
que a investigada estaria, em tese, se identificando como responsável por leilões de casas do
programa federal, em nome da CEF. Ainda conforme as informações da CEF, o citado leilão não
fora realizado, nem pela empresa pública, nem de outra forma, do que se concluiu que, de fato, os
prejuízos foram suportados apenas por particulares como vítimas de possível estelionato. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). Supostos prejuízos suportados por particulares. Ausência
de ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

604. Processo: 1.29.000.003685/2017-29 - Eletrônico Voto: 181/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Cidadão aposentado por invalidez
em razão de doença psíquica teria tido sua assinatura falsificada em pedidos de empréstimo junto
a banco privado.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Eventual
prejuízo em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular.  Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do MPE.

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

605. Processo: 1.29.001.000177/2017-89 - Eletrônico Voto: 246/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível falsificação de diploma de faculdade particular. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  Falsum que não se deu em detrimento de
instituição pública federal. Não foi noticiado, também, uso dos citados documentos perante órgão
federal. Prejuízo que foi suportado por particulares e por entes privados, e, eventualmente, por
entes  públicos  estaduais.  Incidência  da  Súmula  nº  104  do  Superior  do  Tribunal  de  Justiça:
"Compete  à  Justiça  Estadual  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de
documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.". Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas.  Inexistência  de  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.

606. Processo: 1.29.006.000147/2017-22 Voto: 161/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa feita perante a Sala de Atendimento ao
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Cidadão,  noticiando  possível  superfaturamento,  com  lavagem  de  dinheiro,  em  contrato  de
prestação de serviços celebrado entre duas empresas privadas. O noticiante narra que o contrato
aparentaria estar superfaturado, visto que excederia em muito o valor de prestação do serviço em
comparação  com  outro  contrato,  também  celebrado  por  uma  das  empresa  com  outra  para
executar  serviços  similares.  O  noticiante  solicitou  protocolar  informações  adicionais  à  sua
representação, entregando cópia de peça processual referente a Recuperação Judicial de uma
das empresas mencionadas, além de Plano de Recuperação Judicial, alegando que tal processo
estaria  sendo  mal  conduzido  e  poderia  causar  prejuízo  aos  credores.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Os indícios e a própria indicação do manifestante apontariam
para uma fraude a credores, com possível crime do art. 179 do CP, que se trata de delito de ação
penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido
(CP, art. 179, parágrafo único). A menção ao crime de lavagem foi feita de maneira abstrata, sem
qualquer indicação de como ela  teria  ocorrido.  Entendimento de que o crime de lavagem de
dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente  quando  praticado  contra  o  sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou quando o crime antecedente
for  de competência  da Justiça Federal.  Hipótese em que os elementos  iniciais  evidenciam a
ocorrência de crimes antecedentes de competência estadual (Lei 11.343/03, arts. 35 e 36 e Lei
9.613/98,  art.  1º).  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.19.000.001667/2015-97,  638ª
Sessão, de 16/03/2016, unânime). Ausência de elementos 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

607. Processo: 1.29.008.000605/2017-11 - Eletrônico Voto: 708/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível  prática do crime de tráfico de drogas (art.  33,  Lei  11.343/06) e suposto recebimento
indevido de beneficio previdenciário. Relato de que haveria ações de tráfico de droga no interior
de condomínio particular, sem elementos concretos de origem ou destinação internacional. Em
que pese a ocorrência de tráfico de entorpecentes em condomínio vinculado ao Programa Federal
"Minha casa, minha vida", tal conduta não representa ofensa a bens, serviços ou interesses da
União ou da Caixa Econômica Federal. Em relação à notícia de recebimento indevido de beneficio
previdenciário por parte da genitora do titular, o qual teria problemas mentais, não há nos autos
indícios mínimos que apontem irregularidade na concessão do benefício. Fatos que evidenciam
eventual  necessidade  de  atuação  estatal  no  que  tange  à  proteção  do  jovem  supostamente
incapaz. 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  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.

608. Processo: 1.29.014.000136/2017-43 - Eletrônico Voto: 208/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de Relatório de Ação Fiscal, no qual foi constatada suposta
prática de crime contra a ordem tributária por empresa particular, diante da existência de fatos
geradores  do  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  (ISS).  Revisão  de  declínio  de
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atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A competência para a instituição do Imposto sobre
Serviços  é  municipal,  nos  termos do art.  156,  III,  da Constituição Federal.  As  irregularidades
narradas atingiram apenas a Administração Pública Municipal, sem quaisquer reflexos em bens,
serviços ou interesses da União, autarquia ou empresa pública federal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

609. Processo: 1.30.001.000168/2018-58 Voto: 366/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  crime  de
estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Relato de tentativa de golpe virtual,
mediante  anúncio  falso  de  locação  de  imóvel  na  Praia  no  Botafogo/RJ,  por  valor  abaixo  do
praticado no mercado. Para tanto, a noticiante deveria efetuar uma transferência de determinada
quantia como garantia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Eventual tentativa
de crime de estelionato em detrimento de particular. Narrativa que não evidencia lesão direta a
bem, serviço ou interesse da União. 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.

610. Processo: 1.30.001.000217/2018-52 Voto: 310/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude alusiva ao esquema
de pirâmide financeira, que se caracteriza por permuta de dinheiro sem que qualquer produto ou
serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da  Justiça
Federal, e consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela
atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº
594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611,
10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

611. Processo: 1.30.001.000287/2018-19 Voto: 720/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  através  de  manifestação  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Possível prática dos crimes de incitação ao crime (CP, art. 286) e de
invasão de dispositivo informático (CP, art.  154-A).  Relato de que determinado sítio eletrônico
estaria disponibilizando um aplicativo cuja função seria obter senhas eletrônicas privadas. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Narrativa que não evidencia lesão direta a bem,
serviço  ou interesse da União.  Carência  de elementos de informação capazes de legitimar a
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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.

612. Processo: 1.30.001.004794/2017-32 Voto: 119/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o representante narra
que vem sendo perseguido em trama criminosa envolvendo la Defensoria Pública, o Ministério
Público e o Pode Judiciário, o que resultou que todos os seus processos foram prejudicados, por
supostas fraudes e outras irregularidades. Em suma, relata suposta fraude praticada no Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em uma ação rescisória. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O representante cinge-se em relatar que há
11 anos vem sendo prejudicado por meio de supostas fraudes e outras irregularidades ocorridas
no  âmbito  do  TJRJ,  com participação  de  Defensores  Públicos  Estaduais.  Afirma  que  recebe
tratamento hostil no ambiente da Defensoria Pública. Consta dos autos, inclusive, informação da
Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que diversos
defensores  públicos  declararam-se  suspeitos  para  prestar  atendimento  ao  assistido,  ora
representante. Não foi acostado aos autos qualquer elemento concreto de prova apto a amparar
suas alegações.  Os fatos relatados não evidenciam a prática de infração penal praticada em
detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas,  afastando,  dessa  forma,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
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.

613. Processo: 1.30.001.005055/2017-68 Voto: 123/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) que encaminhou cópia de Processo Administrativo Sanitário instaurado em desfavor de
empresa particular que fabricou o produto álcool etílico hidratado, 46,2º INPM, produto saneante,
em desacordo  com a  fórmula  constante  do  registro  previsto  no  órgão  de  vigilância  sanitária
competente e sem as características de qualidade exigidas para a sua comercialização (art. 273,
§ 1º-B, I e II, do Código Penal). 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.

614. Processo: 1.30.001.005227/2017-01 Voto: 157/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Em 19/08/2017, no Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro,  um relógio foi  supostamente furtado, possivelmente durante a inspeção de raio-X,
pouco antes do passageiro embarcar em voo com destino a Fortaleza/CE. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). O fato de a prática do suposto delito ter ocorrido em área
restrita sujeita a controle e fiscalização por parte da Polícia Federal não é condição suficiente para
atrair a competência para a Justiça Federal. Não há indícios de lesão a bem, interesse ou serviço
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.

615. Processo: 1.30.001.005230/2017-17 Voto: 315/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática do crime de calúnia (CP,  art.  138).  Relato de que um perfil  falso,  através do chat  do
Facebook, estaria encaminhando mensagens ofensivas e provocativas à denunciante, referindo-
se a assuntos particulares, afirmando que esta foi autora do delito de aborto. A denunciante afirma
que outros conhecidos também já foram vítimas desta mesma pessoa. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Situação envolvendo particulares. Não ocorrendo, com
a  infração  penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

616. Processo: 1.30.001.005232/2017-14 Voto: 718/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto. CP, art. 155. Relato de que, em
maio de 2017,  um passageiro teve sua bagagem extraviada, verificando,  posteriormente,  que
itens  foram subtraídos  após  despachá-la  no  Aeroporto  dos  Estados  Unidos,  com destino  ao
Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que denotam ter o suposto furto ocorrido fora da aeronave, em solo
estrangeiro  ou  no  Rio  de  Janeiro  (Galeão),  não  se  tratando  de  crime  cometido  a  bordo  de
aeronave, de forma a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art.  109, IX, da
Constituição Federal. 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.

617. Processo: 1.30.001.005281/2017-49 Voto: 313/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de incitação ao crime (CP, art.
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286). Representação em face de colunista, cujo texto "Lula deve morrer" foi publicado em revista
de circulação nacional. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo
a  jurisprudência  do  STJ,  a  competência  para  processar  e  julgar  casos  de  crimes  formais
cometidos por meio da imprensa é do local de publicação do periódico, onde em tese se teria
consumado a infração, nos termos do art. 70 do CPP (CC 107.088, DJE 04/06/2010, CC 181.520,
DJE 17/09/2012, RE. 1379227, Relator(a): Min. NEFI CORDEIRO, DJ 02/10/2017). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, tendo em vista que a referida revista tem redação, administração, comercialização,
distribuição, gráfica e logística em São Paulo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

618. Processo: 1.30.001.005316/2017-40 Voto: 367/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima, comunicando suposta prática de
agiotagem e prestação clandestina de serviços de TV por quadrilha que atuaria em bairros da
cidade do Rio de Janeiro. Possíveis crimes contra a economia popular (art. 4º, Lei nº 1.521/51) e
de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações (art.  183,  Lei  nº  9.472/97).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Aplicação da Súmula nº 498 do STF: Compete à Justiça
dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia
popular. A operação de serviço clandestino de telecomunicações não implica em ofensa a bens,
interesses ou serviços da União ou de suas entidades. Conforme entendimento assentado pelo
STJ, a competência para apreciar e julgar fatos noticiados nestes autos é da Justiça Estadual,
pois  o  ilícito  afetou  diretamente  direitos  e  interesses  das  empresas  privadas  prestadoras  do
serviço de TV por assinatura, uma vez que não houve a captação clandestina do sinal originário.
Precedente STJ: CC 146088 RJ 2016/0092625-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJE
04/05/2016. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

619. Processo: 1.30.001.005324/2017-96 Voto: 311/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, a qual relata a atuação de milícia privada na Zona Oeste do município do Rio de
Janeiro/RJ (CP, art. 288-A). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

620. Processo: 1.30.004.000133/2017-16 Voto: 314/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAPERUNA-RJ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

621. Processo: 1.34.001.009828/2017-36 Voto: 122/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato originada a partir de ofício da Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA
que  encaminhou  cópia  de  Processo  Administrativo  Sanitário  instaurado  em  face  dos
representantes legais  de empresa particular  que haveria  cometido infração administrativa  que
contraria  a  legislação  sanitária  vigente,  consistente  em fabricar  medicamento  com desvio  de
qualidade em relação ao ensaio de dissolução, cuja fórmula divergiu do registrado, conforme se
apurou em investigação realizada no laboratório. 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.

622. Processo: 1.34.001.011080/2017-31 Voto: 133/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
relatando  a  existência  de  inúmeras  irregularidades  ocorrendo  no  Condomínio  Singapura
Amarelinho, inclusive a venda de bebidas alcoólicas a menores e a traficância de drogas. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possíveis irregularidades em moradia
popular construída com verba municipal. Indícios de transnacionalidade não evidenciados. 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.

623. Processo: 1.34.001.011150/2017-51 Voto: 153/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA

232/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato narrando diversas irregularidades supostamente cometidas pelo investigado na
gestão de uma Cooperativa Habitacional, por meio da qual pessoas interessas poderiam adquirir
quotas da cooperativa para posterior recebimento de lotes de terreno de projetos coletivos para
implantação de um condomínio residencial em Piracaia/SP. O investigado exerceria as funções de
Diretor  Presidente,  Diretor  Administrativo  e  Diretor  Financeiro,  sendo que o projeto  jamais foi
implantado.  Suposta  prática  do  crime  contra  a  economia  popular  consistente  na  gestão
fraudulenta  ou  temerário  de  cooperativa  (Lei  nº  1.521/51,  art.  3º,  IX).  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de elementos que ensejem a competência federal.
Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos
estados,  em ambas as instâncias,  o  processo e o  julgamento dos crimes contra  a  economia
popular). 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.

624. Processo: 1.34.001.011453/2017-74 Voto: 305/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06). Relato de que policiais militares,
pertencentes ao 39º BP de Itaquera, teriam ligação com traficantes da região, motivo pelo qual se
fortaleceu  a  realização,  no  período  noturno  dos  finais  de  semana e  feriados,  de  bailes  funk
montados a céu aberto na Avenida Itaquera, os quais perturbam a tranquilidade do local. Após a
publicização dos acontecimentos pelo noticiante, por intermédio de vídeo enviado a programas
televisivos,  além  de  denúncias  realizadas  perante  o  Ministério  Público,  forças  policiais  e
subprefeitura local, os bailes cessaram. O noticiante ainda relatou sofrer ameaças permanentes
por  parte  dos  traficantes.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Indícios  de  transnacionalidade  não  evidenciados.  Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar,  até  o  momento,  a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

625. Processo: 1.34.001.011529/2017-61 Voto: 185/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível fraude contábil perpetrada pela ELETROBRÁS.
Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). A Prejuízo restrito à sociedade de economia
mista. Súmula n. 42 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".
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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626. Processo: 1.34.008.000482/2017-41 Voto: 118/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão da suposta prática do crime de desobediência (art. 330, CP)
perpetrado  por  responsável  do  Consulado  dos  Emirados  Árabes  Unidos,  por  não  prestar
informações requeridas pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Americana/SP. O Consulado foi requisitado
três vezes para que prestasse informações referentes ao atual endereço de cidadão árabe que
figura  como  requerido  em  ação  de  despejo  por  falta  de  pagamento  que  tramita  na  Justiça
Estadual  Paulista.  É  certo  que  os  ofícios  com  a  requisição  foram  recebidos,  conforme
comprovantes  acostados  aos  autos.  No  entanto,  o  Consulado  respondeu  apenas  um  ofício,
deixando de responder aos demais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). Eventual conflito entre a 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP, de onde emanou a
requisição de informações, e o Consulado dos Emirados Árabes Unidos que deixou de prestar tais
informações.  Competência  para  apuração  de  eventual  crime  de  desobediência  é  da  Justiça
Estadual. A solicitação feita ao Consulado dos Emirados Árabes Unidos para que informasse o
endereço  de  um cidadão  árabe,  que  é  parte  em ação  cível  de  despejo,  não  está  entre  as
atividades típicas do Estado Estrangeiro que abarque a atuação na seara federal. Nos crimes de
desobediência a competência é firmada de acordo com a natureza da pessoa ou entidade da qual
emanou  a  ordem  desobedecida,  que  no  caso  foi  o  Juízo  Cível  Estadual  de  Americana/SP.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

627. Processo: 1.34.015.000755/2017-68 Voto: 191/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

628. Processo: 1.34.023.000249/2017-70 Voto: 369/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, relatando a prática de assédio moral e sexual por parte dos superiores
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hierárquicos em face das funcionárias da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba,
bem  como  narrando  a  existência  de  irregularidades  referentes  à  contribuição  paga  pelos
fornecedores de cana. Suposto delito de assédio sexual (art. 216-A, § 2º, CP). Revisão de declínio
(Enunciado n° 32 da 2a CCR).  Delito restrito à esfera jurídica de particulares.  Inexistência de
lesão a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. No que tange à possível aplicação irregular, por associações e cooperativas, da
contribuição prevista no art. 64 da Lei nº 4.870/65, verifica-se o prosseguimento das investigações
pertinentes.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

629. Processo: 1.34.043.000615/2017-52 Voto: 723/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação acerca da possível prática do crime de preconceito (art. 20, § 2º, da
Lei 7.716/89), em razão de declaração discriminatória em programa televisivo transmitido em rede
nacional, em que um participante teria comparado a cidade de Manaus/AM ao continente africano.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

630. Processo: 1.14.000.003570/2017-67 Voto: 175/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  a  partir  de representação  feita  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. O representante alega ter sido vítima dos crimes de difamação (CP, art.
139) e injúria (CP, art. 140), supostamente praticados por sua irmã, e dos crimes de lesão corporal
tentada (CP, art. 129 c/c art. 14, II), ameaça (CP, art. 147), difamação (CP, art. 139) e injúria (CP,
art. 140), em tese praticados pelo genro de sua irmã, que seria agente da Polícia Federal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 1) Em
relação aos delitos de difamação e injúria imputados aos representados, em se tratando de delitos
que somente se processam mediante Ação Penal Privada, cabe ao representante promover a
persecução  criminal  dos  responsáveis  mediante  oferecimento  de  queixa-crime.  Ausência  de
atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa
para o prosseguimento do feito. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.30.001.004879/2015-
59, julgado na Sessão nº 635ª, de 15/02/2016). Homologação do arquivamento. 2) No tocante aos
crimes de lesão corporal tentada e ameaça, supostamente perpetrados pelo agente da Polícia
Federal, estes foram, em tese, praticados no âmbito doméstico, no curso de um desentendimento
familiar, de modo que o representado não se encontrava no exercício de suas funções, o que não
atrai  a  competência  federal.  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
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do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

631. Processo: DPF/BG-00043/2016-INQ Voto: 336/2018 Origem:  COJUD/PRMT  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/MT

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
PARCELAS DE SEGURO-DESEMPREGO. PREJUÍZO DE R$ 5.213,76. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  RECURSO.  ARQUIVAMENTO
FUNDADO  NA  APLICAÇÃO  DA  SUBSIDIARIEDADE  PENAL  E  SELETIVIDADE  PENAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE ACORDO. RESOLUÇAO 181
DO  CNPM,  COM  AS  ALTERAÇÕES  DA  RESOLUÇÃO  183.  REMESSA  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível crime de estelionato majorado, descrito no art. 171, § 3º, do CP, em virtude de
recebimento indevido de seguro-desemprego. 2. Consta dos autos que o investigado, com união
de  desígnios  com  duas  empresas,  teria  recebido  indevidamente  cinco  parcelas  do  seguro-
desemprego, no período de 19/11/2011 a 18/03/2012, gerando um prejuízo ao INSS da ordem de
R$ 5.213,76, sem atualização. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos por entender que a lesão provocada ao bem jurídico tutelado pela norma penal não se
mostrou  relevante  a  ponto  de  atribuir  tipicidade  material  à  conduta  investigada,  aplicando  o
princípio  da insignificância.  4.  A 2ª  Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério  Público
Federal,  na  692ª  Sessão  de  Revisão,  de  09/10/2017,  à  unanimidade,  deliberou  pela  não
homologação do arquivamento, haja vista a evidenciada relevância do comportamento perpetrado
pelo  investigado,  que,  mediante  ardil,  obteve  dos  cofres  públicos  valores  a  título  de  seguro-
desemprego, bem como inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime do art. 171, §3º
do  CP,  determinando  a  designação  de  novo  membro  do  Parquet  Federal  para  adotar  as
providências cabíveis. 5. Irresignado, o Procurador Regional da República oficiante apresentou
recurso  à  2ª  CCR,  argumentando  que  o  pedido  de  arquivamento  não  foi  fundamentado  na
insignificância,  mas sim exclusivamente na aplicação de subsidiariedade e seletividade penal.
Aduz que, da síntese dos fatos não resta dúvida de que a conduta restringiu-se à omissão de
anotação  na  carteira  de  trabalho,  fato  que  sequer  seria  crime  caso  não  houvesse  o
reconhecimento do vínculo trabalhista e, assim, não há qualquer característica especial que revele
alta  ofensividade,  alta  reprovação  social  ou  alta  periculosidade  para  entender  necessária  a
intervenção  penal.  Por  fim,  faz  considerações  acerca  da  escassez  de  recursos  para
processamento de todos os fatos que chegam ao conhecimento do Ministério Público Federal, o
que leva a necessidade de eleger prioridades, deixando de processar aqueles que extrapole a
capacidade  institucional.  6.  Em  que  pese  os  argumentos  trazidos  pelo  Procurador  oficiante,
pleiteando  a  aplicação  do  princípio  da  seletividade  do  direito  penal  e  alegando escassez  de
recursos em Barra do Garça/MT que viabilizem uma investigação mais profunda, evidenciada está
a  relevância  do  comportamento  perpetrado  pelo  investigado,  e  também  possivelmente  dos
responsáveis pelas empresas envolvidas, que, mediante ardil, obteve dos cofres públicos valores
a  título  de  seguro-desemprego,  estando  demonstradas  a  materialidade  e  autoria,  visto  que
prestou  serviços  a  empregador  recebendo  concomitantemente  parcelas  do  benefício.  7.  A
irregularidade do recebimento das parcelas do benefício se deu em razão da não assinatura da
CTPS  do  investigado  pela  empresa  sucessora  de  sua  primeira  empregadora.  Após  ser
dispensado pela sucessora, continuou trabalhando pelo período de 07/09/2011 a 22/12/2014 para
a primeira empresa sem que esta procedesse com a assinatura da CTPS, bem como recebendo
as  parcelas  de  seguro-desemprego  indevidamente  (19/11/2011  a  18/03/2012).  8.  A situação
trazida  aos  autos,  que  foi  tratada  em demanda trabalhista  na  qual  se  buscou,  dentre  outras
questões, o reconhecimento de grupo econômico, é recorrente na seara trabalhista, quando uma
empresa  contrata  trabalhadores  e  depois  é  sucedida  por  outra,  alterando  informalmente  os
contratos  de  trabalho,  em  prejuízo  dos  empregados  e  dos  órgãos  arrecadatórios.  O  próprio
investigado em seu depoimento afirma que no período em que recebeu o seguro-desemprego
prestava  serviços  para  empregadora,  recebendo  diárias,  pois  esta  teria  sido  vendida  e  os
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empregados  demitidos,  mas  continuaram  à  disposição  da  mesma  prestando  serviços.  9.  Os
sócios das empresas envolvidas foram identificados. Contudo, até então, sequer foram colhidos
seus depoimentos. A materialidade está evidenciada, sendo necessária a persecução de modo a
impedir a reiteração dessa conduta pelos empregadores. Apesar de o prejuízo inicial ao INSS, no
presente caso, parecer ser pequeno em razão do valor apurado, a situação é sim prioritária e
deve ser objeto de investigação de modo a coibir  a continuidade desse tipo de conduta,  que
ocorre a todo o momento no país e necessita de combate concreto por parte das autoridades. Não
havendo  investigação  e  punição,  os  empregadores  e  empregados,  dependendo  da  situação
concreta,  continuarão  utilizando  de  meios  fraudulentos  para  burlar  a  legislação  trabalhista  e,
consequentemente, praticar ilícitos penais e lesar o erário. 10. O delito em questão, estelionato
majorado, abala bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio da Previdência
Social ou a sua subsistência financeira, sendo evidente . 11. Importante registrar a Resolução n.
181  do  CNPM,  com  as  alterações  promovidas  pela  Resolução  n.  183,  que  dispõe  sobre  a
instauração e tramitação do PIC, ressalta a exigência de soluções alternativas no Processo Penal
que  proporcionem  celeridade  na  resolução  dos  casos  menos  graves,  com  priorização  dos
recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para o processamento
e julgamento dos casos mais graves. Busca-se, assim, a minoração dos efeitos deletérios de uma
sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma
condenação  judicial,  reduzindo  os  efeitos  sociais  prejudiciais  da  pena  e  desafogando  os
estabelecimentos  prisionais.  12.  Para  tanto,  acrescenta  capítulo  específico  DO ACORDO DE
NÃO-PERSECUÇÃO  PENAL,  dispondo  que,  nos  delitos  cometidos  sem  violência  ou  grave
ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao
investigado acordo de não-persecução penal, desde que este confesse formal e detalhadamente
a prática do delito e indique eventuais provas de seu cometimento, além de cumprir os requisitos
elencados, de forma cumulativa ou não, dentre os quais está previsto expressamente o dever de
reparar  o  dano.  13.  Manutenção  da  decisão  recorrida  e  remessa  dos  autos  ao  Conselho
Institucional do Ministério Público Federal para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, 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

632. Processo: DPF/AM-00204/2013-INQ Voto: 332/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação feita por servidora do SUFRAMA. Alega a
possível  prática de falsidade ideológica  (CP,  art.  299)  praticada  por  seu  superior  hierárquico,
consistente em forjar documento de auditoria, incluindo o nome da mesma, com data retroativa,
com  a  finalidade  de  colocá-la  à  disposição  do  setor  de  Recursos  Humanos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Observa-se que já transcorreram mais de 10
(dez)  anos  da  suposta  ocorrência  do  comportamento  delituoso  tipificado  como  falsidade
ideológica,  não  tendo  sido  colhidos  elementos  suficientes  para  aferir,  com  razoável  grau  de
certeza,  sequer  a  materialidade.  A  SUFRAMA,  nas  requisições  formuladas,  consignou
desconhecer o paradeiro dos documentos físicos que serviriam de prova. As testemunhas ouvidas
divergiram quanto à existência da adulteração de documentos de programa de auditoria, bem
como a própria representante informou não possuir provas documentais das fraudes perpetradas
pelo seu superior. No âmbito cível, o suposto ato de improbidade administrativa foi alcançado pela
prescrição, conforme informação contida nos autos. Aplicação da Orientação n. 26 da 2ª CCR.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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633. Processo: DPF/ATM/PA-00002/2017-INQ Voto: 344/2018 Origem:  GABPRM4-PDX  -
PATRICIA DAROS XAVIER

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Fraude  na  liberação  de
precatórios,  mediante  utilização  de  documentos  falsos  em  nome  de  correntista  da  Caixa
Econômica Federal " CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
imagens do circuito interno de vigilância da agência devido ao decurso do tempo (dois anos). O
próprio  banco  sacado  não  dispõe  de  informação  de  quem  poderia  ter  efetuado  o  saque.
Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-
la.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

634. Processo: DPF/BG-00229/2015-INQ Voto: 302/2018 Origem:  GABPRM1-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º do CP,
tendo em vista suposta irregularidade na concessão de benefícios previdenciários. Ao realizar a
revisão de benefícios previdenciários, o INSS verificou que faltavam documentos em registros dos
dados de amparos sociais aos idosos. A autarquia requisitou a 2ª via dos referidos documentos
aos cartórios e observou divergências em relação às datas de nascimento dos beneficiários nos
documentos  que  estavam em sede da  autarquia  e  nos  enviados  pelos  cartórios.  Alguns  dos
beneficiários  afirmaram  que  entregaram  seus  documentos  para  o  vereador  do  Município  de
Campinápolis-MT na época dos fatos, enquanto outros beneficiários afirmaram ter entregue seus
documentos para um terceiro. Este terceiro e o vereador, seriam os responsáveis pelos pedidos
dos  benefícios.  Eles  visitavam  a  casa  de  pessoas  com  idade  mais  avançada,  normalmente
analfabetas,  em  época  eleitoral  e  prometiam-lhes  a  concessão  de  aposentadoria.  Após  a
promessa, pediam os documentos dos interessados e os fraudavam a fim de que pudessem ter a
idade mínima para a concessão do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
1) Os beneficiários são pessoas humildes, não alfabetizadas, com situação social precária, o que
evidencia  a  vulnerabilidade  em  serem  enganados  por  alguém  com  mais  conhecimento  da
burocracia do processo de concessão dos benefícios do INSS. Não foi comprovado o dolo na
fraude  dos  benefícios  por  parte  dos  beneficiários.  2)  Não  obstante  à  questão  pertinente  a
existência ou não de dolo na conduta, ocorreu extinção da punibilidade com relação a um dos
beneficiários em razão de seu falecimento em 29/03/2016, conforme informação nos autos (CP,
art.  107,  I).  3)  Extinção  da  punibilidade  com  relação  ao  vereador  investigado,  que  seria  o
responsável pelos pedidos de alguns dos benefícios, tendo em vista seu óbito ter ocorrido no dia
10/05/2014 (CP, art. 107, I). 4) Em relação ao terceiro, que mediante fraude, teria se utilizado de
documentos  ideologicamente  falsos,  e  obteve  vantagem  ilícita  para  outrem,  consistente  em
benefício  previdenciário,  em  desfavor  do  INSS,  considera-se  o  crime  de  estelionato  como
instantâneo de efeitos permanentes para a contagem dos prazos prescricionais. Assim, a data
inicial  para  análise  da  prescrição  seria  a  data  da  primeira  parcela  do  benefício  recebido
indevidamente,  que  no  presente  caso  foi  em  29/09/1999.  O  delito  em  questão  encontra-se,
portanto, prescrito, pois já se passaram 18 (dezoito) anos, período superior ao prazo cominado
para a pena máxima do crime, que seria de doze anos (CP, art. 109, III). 5) 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

635. Processo: DPF/CZS-00041/2017-IPL Voto: 371/2018 Origem: GABPRM - 
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art.  168-A), no âmbito do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em
Cruzeiro do Sul/AC, tendo em vista possíveis irregularidades envolvendo débitos de contribuições
previdenciárias em nome deste batalhão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências  realizadas.  A  inscrição  em  dívida  ativa  objeto  desta  investigação  em  nome  do
contribuinte  61º  Batalhão  de  Infantaria  de  Selva  está  extinta  em virtude  da  Procuradoria  da
Fazenda Nacional no Acre suscitar o instituto da confusão, devido ao fato de que o 61º BIS ser um
órgão despersonalizado e pertencente a parte credora, que é a União. O Comando do 61º BIS
informou à autoridade policial que os créditos tributários ora exigidos eram decorrentes de erros
na  prestação  de  contas  das  gestões  passadas,  bem  como  já  substituiu  todas  as  GFIPs
divergentes  por  outras  com  informações  retificadoras,  sendo  necessário  aguardar  um  novo
processamento pela Receita Federal para se ter um resultado prático dessas alterações. Ausência
de elementos de materialidade e de autoria. Ausência de justa causa para propositura de ação
penal, em razão da atipicidade da conduta dos investigados. Homologação do arquivamento, nos
termos do art. 18 do CPP. Considerando uma aparente dúvida sobre a existência de possíveis
prejuízos gerados aos cofres da Previdência Social, com a mera extinção da Certidão de Dívida
Ativa pelo instituto da confusão, pois nem à União é afastado o dever de realizar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 195 da CR/88, foi determinada a expedição
de ofício  à  Procuradoria  Federal  Especializada  do  INSS,  com cópia  integral  deste  IPL,  para
ciência e providências que entender cabíveis no que tange ao resguardo dos possíveis interesses
patrimoniais da Autarquia Previdenciária.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

636. Processo: DPF/JZO/BA-0199/2017-INQ Voto: 184/2018 Origem:  SUBJUR/PRM-PE  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Noticia de Fato. Omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS de empregados de duas
empresas (CP, art. 297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Relato de uma das empregadas de que teve sua carteira devidamente registrada desde o início
de sua atividade laboral. Outra empregada informou que nunca teve vínculo com nenhuma das
empresas, visto que prestava serviços a um curso pré-vestibular e que somente chegou a dividir a
recepção com outra empregada em razão da proximidade dos estabelecimentos.  Ausência de
materialidade.  Um  outro  empregado  trabalhou  apenas  1  (mês)  sem  a  CTPS  assinada,  não
estando  mais  trabalhando  na  empresa.  Ausência  de  dolo  na  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

637. Processo: DPF/JZO/BA-0203/2015-INQ Voto: 318/2018 Origem:  GABPRM3-TASN  -
TICIANA  ANDREA  SALES
NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de invadir,  com intenção de ocupá-las,
terras da União (Lei n. 4.947/66, art. 20). O denunciante relata possíveis negociações irregulares
de  lotes  rurais  destinados  à  reforma  agrária  no  Projeto  de  Assentamento  Mandacaru  em
Petrolina/PE,  em detrimento do INCRA, autarquia  proprietária  dos referidos lotes.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foi possível evidenciar a prática do crime
do art. 20 da Lei n. 4.947/66, nem qualquer outro delito. Diante das oitivas realizadas, constatou-
se que a suposta ocorrência de delito noticiada pelo denunciante decorreu de sua inconformidade
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com o fato da Associação dos Agricultores Familiares no Assentamento Mandacaru (AAFAM) ter
denegado a concessão do benefício Garantia-Safra a ele, o qual não é titular de lote e possui
companheira  que  já  é  beneficiária.  O  denunciante  também  criou  bastantes  problemas  na
comunidade em razão da referida associação ter sido contra a sua aquisição de um lote, tendo em
vista já residir em um com sua companheira. Com relação aos lotes irregulares apontados pelo
manifestante, a própria Presidente e a tesoureira da AAFAM, bem como um servidor do INCRA,
afirmaram que tais lotes estão em procedimento de regularização, sendo que tal situação se dá
em razão de problemas burocráticos ou morosidade dos residentes. A Presidente da associação
declarou, ainda, não ter conhecimento acerca da venda ou negociações irregulares de lotes e o
servidor do INCRA afirmou que, apesar deter ouvido falar a respeito, não possui provas concretas
que pudessem auxiliar  na investigação.  Por fim, o  próprio  denunciante  afirmou não ter  como
provar as irregularidade que informou e ainda disse que não sabia informar se a AAFAM ou o
INCRA teriam conhecimento dessas supostas negociações. 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.

638. Processo: DPF/RO-0342/2017-INQ Voto: 128/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do crime de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º),  em razão  do
suposto  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  de  auxílio-reclusão,  implantado  por
força de decisão judicial. O vínculo empregatício com empresa privada que serviu de fundamento
para o reconhecimento da qualidade de segurado do recluso refere-se ao período de 13/06/2006
a 05/08/2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inicialmente, o representante
legal da empresa privada informou que o recluso nunca manteve vínculo empregatício com a
empresa.  Posteriormente,  durante  a  investigação,  informou  que,  após  busca  aprofundada,
localizou registro do empregado com a referida empresa, com início do vínculo em 13/12/2005. O
INSS informou que as contribuições previdenciárias inerentes à parte patronal e do empregado,
referente ao período do vínculo de 12/2005 a 08/2006, foram devidamente recolhidas. Ausência
de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

639. Processo: DPF/RO-0475/2017-INQ Voto: 724/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de ameaça em face de médica
perita do INSS, no exercício do cargo. CP, art. 147. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). O investigado, periciado, aparentemente descontente com o resultado da perícia, teria
proferido ameaças contra a servidora, alegando que "venderia sua motocicleta" para adquirir uma
arma de fogo e "resolver a pendência com a médica". Relato de testemunha, servidor público
federal lotado no INSS, denotando que não se tratou de uma ameaça real direcionada à médica
perita, mas de uma demonstração de descontentamento do investigado com o cancelamento de
seu benefício. Conduta que teria sido exacerbada, mas que não revela indícios de que o segurado
tenha ameaçado causar à servidora mal injusto e grave, elementar do delito de ameaça. 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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640. Processo: DPF-UDI-00240/2016-INQ Voto: 142/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime tipificado no art. 330 do
CP.  Representante legal  de empresa privada foi  nomeado depositário  judicial  de bens "  dois
reboques,  cada  um deles  no valor  estimado de  R$ 950,00  -  nos  autos  de Execução Fiscal,
processada perante a 3ª Vara Federal de Uberlândia. O investigado havia descumprido ordem
judicial, deixando de prestar informações acerca da localização de um dos reboques. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O investigado informou que, sem dolo, um dos bens
do qual era depositário se perdeu, razão pela qual realizou o pagamento em dinheiro do valor
previsto em auto de avaliação, R$ 950,00, conforme comprovado em guia de depósito judicial. O
MPF entendeu pela necessidade de informações sobre o andamento da referida Execução Fiscal.
A 3ª  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Uberlândia  encaminhou  copia  da  sentença  da
Execução Fiscal na qual observa-se que os valores devidos foram pagos. Ausência de intenção
deliberada de não cumprir a determinação legal. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

641. Processo: DPF-0006/2017-INQ Voto: 137/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de invasão de terras públicas (art. 20, lei 4.947/1966).
Suposta invasão de terras da União na cidade de Santa Luzia/PB. Em termo de declarações
realizado  na  Delegacia  de  Polícia  Federal,  o  investigado  admitiu  ser  o  responsável  pelo
estabelecimento ensejador desta investigação e que seria borracheiro e exerceria seu ofício na
respectiva borracharia há 15 anos. Admitiu, ainda, que iria procurar algum meio de tentar transferir
a borracharia para outro local,  e que ainda não haveria realizado a transferência por falta de
viabilidade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Na  conduta  analisada  não  se
vislumbra o dolo quanto à conduta típica de invadir terras públicas da União, tendo em vista que a
longa  e  contínua  omissão  do  DNIT  em  fiscalizar  a  ocupação  irregular  gerou  uma  razoável
presunção de regularidade das construções. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Ausência
de  elementos  que  justifiquem o oferecimento  de  denúncia.  Inviabilidade  de  outras  diligências
tendentes a coligir novos elementos probatórios. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

642. Processo: JF/CE-0815044-04.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 126/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I do CP) cometido
contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Relato de que em 06/07/2016, enquanto o
carteiro motorizado almoçava, 3 (três) indivíduos armados furtaram o carro dos Correios, retirando
as encomendas do baú e as colocando em outro veículo, totalizando na subtração de 14 objetos
postais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Ausência de
imagens gravadas por câmeras de segurança e testemunhas do delito. O carteiro não chegou a
ver os assaltantes e por essa razão não reconheceu a imagem dos possíveis autores do fato
criminoso dentre as fotografias que lhe foram apresentadas pela autoridade policial. Inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Materialidade do crime demonstrada. Ausência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  a  continuidade  da
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persecução penal. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

643. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000043-7-INQ Voto: 433/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do delito de estelionato praticado em
detrimento da União (CP, art.  171,  § 3º),  uma vez que fora identificada, durante a análise de
documentação pertinente, a realização de doação eleitoral, notadamente a quantia de R$ 50,00
(cinquenta  reais),  por  pessoa  inscrita  no  programa  Bolsa  Família,  o  que  poderia  vir  a
descaracterizar a situação de extrema pobreza exigida pelo citado programa social. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A doação eleitoral realizada pela beneficiária
do  programa  Bolsa  Família  não  importa  manifestação  de  capacidade  patrimonial  diversa  da
esperada de pessoa inscrita no programa social. Constatou-se que a beneficiária somente prestou
serviços de cabo eleitoral para a campanha do candidato, o que foi feito de forma voluntária e
declarado como doação, conforme documento constante nos autos. A prestação de contas do
candidato  foi  aprovada  pela  Justiça  Eleitoral,  da  qual  consta  a  declaração  de  doação  da
beneficiária e a indicação de que se trataria de prestação de serviço de cabo eleitoral. Não se
constatou  quaisquer  indícios  de  falsidade  nas  informações  prestadas  pela  beneficiária  aos
gestores  do  programa Bolsa Família.  Ausência  de indícios  de  fraude,  considerando-se que  a
doação por beneficiário do programa social, por si só, não pode ser vista como crime. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

644. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000291-2-INQ Voto: 372/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no artigo 330 do
Código  Penal  e  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85  (omissão  de  dados  técnicos  indispensáveis  à
propositura de Ação Civil Pública) supostamente perpetrados pelo representante legal de empresa
privada,  tendo  em vista  o  não  cumprimento  de requisição  emitida  pelo  Ministério  Público  do
Trabalho para que no prazo de 30 dias se manifestasse sobre os objetos de investigação de
procedimento trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A notificação foi
expedida  em  15/12/2016,  sendo  entregue  em  17/02/2017,  conforme  Aviso  de  Recebimento
assinado pelo cônjuge do investigado, tendo transcorrido o prazo de 30 dias sem que houvesse o
cumprimento do requerido. O cônjuge do investigado confirmou que recebeu a notificação, porém
não se recorda o que foi  feito  com a mesma, bem como se chegou a abri-la.  O investigado
informou que não se recorda de ter recebido a notificação e que nunca recebeu documentação a
respeito da referida empresa, tendo em vista que figurou como sócio de tal empresa por apenas 6
(seis)  meses,  e  se  comprometeu,  inclusive  a  comparecer  ao  MPT  para  prestar  maiores
esclarecimentos. Para a configuração do crime de desobediência não basta tão somente que a
ordem não seja cumprida, sendo necessário que haja vontade específica de contrariar tal ordem.
Não há nos autos provas que o investigado tivesse ciência de tal ordem ou mesmo o dolo em
desobedecê-la. Ausência de dolo no descumprimento da requisição. Atipicidade da conduta. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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645. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000318-7-INQ Voto: 646/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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). Testemunha teria feito afirmações falsas em audiência trabalhista, diante de suposta
incongruência entre o depoimento prestado e as alegações do reclamante. Testemunha afirmou
que seu expediente às sextas-feiras encerrava-se às 17h30, enquanto o reclamante confessou,
na mesma audiência, que neste dia da semana trabalhava até as 16h. 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

646. Processo: SR/DPF/PI-00692/2017-IPL Voto: 173/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de furto qualificado, na modalidade tentada (art.
155,  §§ 1º  e 4º,  c/c art.  14,  II,  ambos do CP).  Subtração de bens na agência  dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Ausência de imagens
gravadas  por  câmeras  de  segurança  e  testemunhas  do  delito.  Materialidade  do  crime
demonstrada. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência de justa causa para
a  continuidade  da  persecução penal.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

647. Processo: SR/DPF/PI-00777/2017-IPL Voto: 435/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de furto qualificado, na modalidade tentada (art.
155, §§ 1º e 4º, c/c art. 14, II, ambos do CP), em agência dos Correios. Ausência de prejuízo
financeiro para a empresa pública, ante a não constatação de subtração de valores monetários
devido a não movimentação de numerário da unidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências realizadas. Ausência de imagens gravadas por câmeras de segurança e de
testemunhas do delito. Materialidade do crime demonstrada. Ausência de elementos suficientes
da  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  a  continuidade  da  persecução  penal.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

648. Processo: SR/DPF/PI-0748/2017-IPL Voto: 172/2018 Origem:  GABPRM1-LDCF  -
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PATRICK AUREO EMMANUEL DA
SILVA NILO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de furto qualificado, na modalidade tentada (art.
155,  §§ 1º  e 4º,  c/c art.  14,  II,  ambos do CP).  Subtração de bens na agência  dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Ausência de imagens
gravadas  por  câmeras  de  segurança  e  testemunhas  do  delito.  Materialidade  do  crime
demonstrada. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência de justa causa para
a  continuidade  da  persecução penal.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

649. Processo: SRPF-AP-00398/2009-INQ Voto: 146/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e de
sonegação de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  tendo  em vista  o  não  repasse  de
contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração de empregado por parte de empresa
privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal.
Fatos  ocorridos  entre  janeiro  de  2006 a  janeiro  de  2009  que  se  encontram fulminados  pelo
instituto  da  decadência  (CTN,  art.  150,  §  4º)  impossibilitando  a  abertura  de  ação  fiscal  e,
consequentemente,  a  eventual  constituição  de  créditos  tributário/previdenciário.  Necessária  a
constituição definitiva do crédito tributário como condição de procedibilidade da persecução penal.
Aplicação do entendimento consagrado na Súmula Vinculante n. 24 do STF. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

650. Processo: SRPF-AP-00414/2016-INQ Voto: 709/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º c/c art. 299, ambos do CP. Suposto
recebimento indevido de parcelas de seguro-defeso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Após diligências,  não se verificou elementos mínimos que apontem para a prática do
crime ora em análise. Inexistência de materialidade. Ausência de justa causa para a deflagração
de apuração 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.

651. Processo: SR/PF/CE-00992/2014-INQ Voto: 129/2018 Origem:  GABPR15-ELT  -  EDMAC
LIMA TRIGUEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP). No dia 22/04/2014, dois
indivíduos usando capacetes, um deles armado, assaltaram a Agência dos Correios localizada em
Pecém/CE, causando prejuízo de R$ 4.955,82 e, em seguida, evadiram-se em uma motocicleta,
tomando  rumo  ignorado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
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realizadas. Não foi possível identificar a placa da referida motocicleta. Ausência de testemunhas.
Ausência de câmeras de vigilância na região onde ocorreu o roubo. Considerando-se o tempo
transcorrido,  não  se  vislumbra  perspectiva  para  a  identificação  dos  suspeitos.  Ausência  de
elementos  suficientes da  autoria  delitiva.  Ausência  de justa  causa  para  o  prosseguimento da
investigação.  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.

652. Processo: 1.11.000.001585/2017-01 - Eletrônico Voto: 180/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Representante  narra  suposto  esquema  fraudulento  para  concessão  de  benefícios
previdenciários. Cita em sua narrativa "um funcionário público" e "ex-policial" como participantes
do  esquema,  mas  não  traz  nenhum  elemento  que  permita  identificá-los.  Notificado  para
apresentar mais informações de modo a amparar o início das investigações, permaneceu inerte.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram apontados ou encontrados indícios
aptos a darem suporte ao início de uma apuração. Fatos relatados de forma vaga e genérica,
desacompanhados de elementos mínimos de informação ou provas capazes de possibilitar uma
investigação  idônea.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução
criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

653. Processo: 1.13.000.000276/2016-50 Voto: 109/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime feita  pela  Capitania  Fluvial  da Amazônia
Ocidental em face de proprietário de empresa particular, responsável pela embarcação Golfinho
do Mar II, que estava, supostamente, com excesso de 239 passageiros. Oficiada para prestar
maiores informações quanto ao ocorrido, a representante informou inexistir auto de infração ou
procedimento investigatório referente ao excesso de passageiros da embarcação Golfinho do Mar
II.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Ausência de provas que minimamente
demonstrem a ocorrência de conduta delituosa. Ausência de motivos para prosseguimento do
presente  procedimento.  Homologação  do  arquivamento  sem  prejuízo  de  reabertura  das
investigações nos termos do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

654. Processo: 1.13.000.002219/2016-13 Voto: 110/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Notícia  de  Fato  remetida  pelo
Ministério Público do Trabalho/ Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, instaurada a
partir de representação sigilosa versando sobre supostas irregularidades trabalhistas no âmbito de
empresa particular,  em especial  crime de apropriação indébita  previdenciária  nos últimos dez
anos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal informou
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que não existem procedimentos fiscalizatórios, programados, em andamento ou encerrados, nem
representações fiscais para fins penais em desfavor da referida empresa. Inexistência de indícios
que  apontem  para  a  materialidade  do  crime.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis. 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.

655. Processo: 1.14.000.003196/2017-08 Voto: 121/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentos oriundos de ação de reintegração de posse, em
trâmite na 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para investigar a possível
prática de delitos contra a ordem tributária. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. A Receita Federal do Brasil declarou não haver nenhuma representação fiscal para
fins penais lavrada e nem ação fiscal sobre os fatos. Não há notícia de constituição definitiva do
crédito tributário pela autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade.
Incidência do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

656. Processo: 1.15.001.000351/2017-89 - Eletrônico Voto: 427/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do delito de estelionato praticado em
detrimento da União (CP, art.  171,  § 3º),  uma vez que fora identificada, durante a análise de
documentação pertinente,  a realização de doações eleitorais,  notadamente a cessão de duas
motocicletas e a doação da quantia de R$ 100,00 (cem reais), por pessoas integrantes do núcleo
familiar de beneficiários inscritos no programa Bolsa Família, o que poderia vir a descaracterizar a
situação de extrema pobreza exigida pelo citado programa social. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A doação eleitoral realizada por beneficiário do programa Bolsa
Família  não  importa  manifestação de capacidade patrimonial  diversa da esperada  de pessoa
inscrita  no  programa  social.  Observa-se  que  os  beneficiários  (identificados  apenas  com  os
números NIS) são parentes dos doadores, mas tal circunstância não demonstra que possuam
renda per capita superior ao previsto na lei para o benefício social. Ausência de indícios de fraude,
considerando-se que a doação por beneficiário do programa social, por si só, não pode ser vista
como  crime.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

657. Processo: 1.16.000.003264/2017-56 Voto: 368/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representante narra suposto desvio de recursos no Instituto de Orientação às
Cooperativas Habitacionais, pessoa jurídica sediada em Porto Alegre/RS, com compra de imóveis

246/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

de forma irregular efetuada com numerário recolhido de Cooperativas Habitacionais, cujo fim legal
seria  diverso.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não foram apontados ou
encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma apuração. Fatos relatados de forma
vaga e genérica, desacompanhados de elementos mínimos de informação ou provas capazes de
possibilitar uma investigação idônea. Ademais, os fatos remontam à década de 80, razão por que
incide sobre eventual conduta criminosa a prescrição da pretensão punitiva estatal. 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.

658. Processo: 1.17.000.001737/2017-43 - Eletrônico Voto: 651/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício enviado pelo IBAMA, no qual encaminha cópia de
processo  oriundo  de  Auto  de  Infração  lavrado  em  face  de  empresa  particular,  que  inseriu
informação falsa no Cadastro Técnico Federal (CTF) quanto ao seu porte econômico, declarando-
se  como  microempresa.  Em  procedimento  fiscalizatório  de  conferência,  constatou-se  que  a
empresa possui médio porte. Conforme informado pelo IBAMA, a declaração de porte econômico
inferior  à  realidade  acarreta  a  redução  do  valor  a  ser  pago  a  título  de  Taxa  de  Controle  e
Fiscalização Ambiental (TCFA). Suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da
Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  documentos
encaminhados pelo IBAMA revelam tão somente a lavratura de um auto de infração que impõe o
pagamento de multa fiscalizatória no valor de R$ 30.900,08 à empresa em razão da irregularidade
perpetrada, oportunizando ao autuado o oferecimento de defesa na seara administrativa. Não há
qualquer  informação  a  respeito  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Ausência  de
condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

659. Processo: 1.17.000.002342/2017-68 - Eletrônico Voto: 205/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  a  suposta  prática de crime de furto  (art.  155,CP)  de
bicicleta  dos  Correios,  no  valor  de  R$  485,63.  Em  16.08.2016,  uma  carteira  fazia  entregas
utilizando a referida bicicleta que veio a furar o pneu. Orientada por sua supervisora, deixou a
bicicleta no estacionamento de uma loja de materiais de construção para que posteriormente o
carro dos Correios pudesse passar e recolhê-la. No dia seguinte, quando o carro dos Correios foi
recolhê-la, a bicicleta não foi encontrada no local deixado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Ausência  de  testemunhas.  O  furto  ocorreu  há  mais  de  um  ano  de  modo  que
dificilmente  haverão  filmagens  gravadas  e  ainda  guardadas  desde  a  data  em  questão.
Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Materialidade do crime demonstrada.
Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  a
continuidade  da  persecução  penal.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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660. Processo: 1.17.000.002523/2017-94 - Eletrônico Voto: 625/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de furto qualificado, na modalidade tentada (art.
155, §§ 1º e 4º, c/c art. 14, II, ambos do CP), em agência dos Correios. Inexistência de danos ou
subtração de bens, produtos ou objetos postais, tendo sido gasto o valor de R$50,00 (cinquenta
reais)  para  a  execução  do  serviço  de  reconstituição  da  grade  danificada  em  virtude  do
arrombamento.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.
Constatou-se,  por  meio das filmagens do sistema de videomonitoramento,  que o suspeito  do
delito  adentrou  a  agência  durante  a  madrugada  com  o  rosto  coberto  e  usando  capuz,
permanecendo no local por aproximadamente dois minutos e retirando-se quando do acionamento
do  alarme.  Foram  entrevistadas  diversas  pessoas,  dentre  vendedores  de  estabelecimentos
próximos, policiais militares que atenderam à ocorrência, moradores e o gerente da agência, não
se obtendo êxito na identificação do suspeito diante das informações obtidas. Conforme o Laudo
de  Perícia  Papiloscópica,  os  fragmentos  de  impressões  papilares  encontrados  no  local  não
apresentavam  qualidade  técnica  suficiente  para  realização  de  confronto  e  individualização.
Indícios  mínimos  de  autoria  não  evidenciados.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente
exigíveis. 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.

661. Processo: 1.17.000.002569/2017-11 - Eletrônico Voto: 206/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato que relata o arrombamento à agência dos Correios em Itacibá,  Cariacica/ES,
ocorrido em 27/08/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas
restaram infrutíferas. Não houve registros de perdas de objetos ou valores subtraídos, apenas
dois cadeados foram danificados. Aplicação do princípio da insignificância. Ausência de elementos
suficientes da autoria delitiva. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

662. Processo: 1.17.004.000184/2017-71 - Eletrônico Voto: 245/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LINHARES-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de homicídio simples (CP, art. 121), em
razão da descoberta de um cadáver de cidadão venezuelano no interior do porão de um navio que
estava ancorado em Aracruz/ES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
De acordo com o laudo de exame cadavérico não foram evidenciadas quaisquer lesões ou sinais
visíveis  de  violência,  concluindo  ter  ocorrido  morte  de  origem  indeterminada,  decorrente  do
avançado estado de putrefação. Igualmente o Laudo de Perícia Criminal Federal não constatou a
presença de feridas decorrentes de agressão, defesa ou luta em nenhuma região do corpo que
pudesse indicar a ocorrência de homicídio. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

663. Processo: 1.18.002.000365/2017-81 - Eletrônico Voto: 234/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

664. Processo: 1.19.000.000215/2017-50 Voto: 188/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato originada de Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado e, razão de notícia de
possível irregularidades relativas à desfiliação partidária de candidatos do PRTB, supostamente
sem motivo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Considerando a necessidade de
realização de exame grafotécnico e demais elementos de prova necessários, foi requisitada, do
Delegado de Polícia Federal de Caxias/MA, a abertura de Inquérito Policial para apurar os crimes
de falsidade material e/ou ideológica que eventualmente ensejaram a desfiliação partidária dos
filiados.  Em contato  feito,  a  Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Caxias  informou  que  o  IPL foi
instaurado  e  está  em  curso.  Desnecessidade  da  continuidade  da  tramitação  do  presente
procedimento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

665. Processo: 1.19.005.000118/2017-17 Voto: 689/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BALSAS-MA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Possível prática dos crimes de invasão de terras públicas (art. 20, lei 4.947/1966) e de
estelionato (CP, art. 171, § 2º, I, CP). Relato de que associados da Associação Vida Nova haviam
"vendido" seus lotes em área de assentamento do INCRA, o que seria vedado pelo respectivo
estatuto. Além disso, o representante narra ter sido vítima de tentativa de homicídio um dia após
ter descoberto as vendas irregulares, quando perto de sua casa foi atacado a golpes de faca por
duas pessoas não identificadas. O MPF decidiu não instaurar investigação quanto ao crime de
tentativa de homicídio por se tratar de caso de competência da Justiça Estadual que já havia sido
reportado à Polícia Civil do Estado do Maranhão e estaria sob investigação estadual. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária
(PNRA) não possuem título de domínio e, portanto, não são proprietários dos lotes, visto que
recebem o imóvel a título provisório do INCRA após celebração de Contrato de Concessão de
Uso. As transações ilegítimas eventualmente realizadas dentro dos projetos de assentamentos
não são transferência de domínio, mas apenas de posse. É certo que quem compra lote naquela
região sabe que ele se insere em área destinada à reforma agrária, bem como tem conhecimento
de que o vendedor não tem como lavrar escritura de venda, pois a terra ainda pertence à União.
Os referidos ocupantes têm pleno conhecimento de que se trata de área de assentamento do
INCRA,  celebrando  acordo  informal  ou,  no  máximo,  elaboram  um  contrato  privado  de
transferência  de  posse.  Tais  negociações,  inclusive,  não  vinculam  o  INCRA,  que,  tomando
conhecimento  do  fato,  deve  intervir  na  questão,  retomando  a  área,  transferindo-a  para  outra
pessoa que preenche os requisitos da reforma agrária ou, até mesmo, regularizando-a se o atual
ocupante se enquadrar no PNRA. A prática objeto de investigação é corriqueira na região de
Balsas/AM  e  os  compradores  possuem  ciência  de  que  as  terras  por  eles  obtidas  "não  são
legalizadas",  "não  possuem  título",  etc.  A  existência  de  vendas  irregulares  de  lotes  de
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assentamentos  revela  erros  na  condução  do  programa  governamental,  os  quais  devem  ser
enfrentados nos âmbitos cível e administrativo, inicialmente. As cessões de posse feitas entre
beneficiários do programa de reforma agrária e particulares não caracterizam invasão de terras
pública federais, conduta prevista no art. 20, parágrafo único, da lei n. 4.947/66. No presente caso,
o crime mencionado restou descaracterizado, uma vez que as terras foram vendidas pelo colonos,
ou seja, os adquirentes não procederam à tomada de terra, mas sim à sua aquisição simples do
beneficiário originário. Não houve invasão de terras, mas sim sucessão possessória. Igualmente
não há que se falar em estelionato majorado, pois não existe prejuízo patrimonial, elementar do
tipo, já que a União não perde a sua propriedade. Tampouco existe uma indução ao erro, também
elementar do tipo, pois as negociações ilegítimas de posse são feitas entre particulares, estes
cientes  dos  termos,  e  não  vinculam  a  União.  Atipicidade  das  condutas.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

666. Processo: 1.22.000.003414/2017-24 Voto: 364/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, através da qual encaminha cópias dos autos de Ação de Revisão de
Contrato de Arrendamento Mercantil, a qual contestava, entre outros pontos, os juros pactuados e
cobrados  em  contrato  de  financiamento  firmado  com  instituição  financeira  privada.  A
representação foi encaminhada ante a possibilidade da conduta analisada configurar a prática de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89, art. 8º). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações trazidas, os juros remuneratórios pactuados eram
de 2,37% mensal  e  32,99% anual,  nos termos do contrato acostado aos autos.  Apesar de o
referido percentual extrapolar o limite de 12% estipulado no art. 192, §3º da CF/88, tal dispositivo
foi revogado pela EC n. 40/2003 e mesmo quando em vigor o entendimento jurisprudencial era no
sentido de que não se tratava de norma autoaplicável. Súmula n. 382 do STJ: "A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". O tipo penal do
art. 8º da Lei n. 7.492/86 exige que os juros praticados sejam superiores àqueles previstos em
legislação. O ordenamento pátrio regula os juros por meio do Decreto n. 22.626/33. Os juros
remuneratórios fixados em contratos bancários não se sujeitam às limitações do referido Decreto,
nos termos da Súmula n. 596 do STF: "As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou  privadas,  que  integram o  sistema  financeiro  nacional".  (AgInt  no  AREsp 953.306/SP,  Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).
Precedente da 2ª  CCR:  NF 1.22.000.004605/2016-22,  676ª  Sessão,  de 24/04/2017,  unânime.
Ausência de tipicidade 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

667. Processo: 1.22.001.000363/2017-79 Voto: 365/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunhas teriam
prestado declarações falsas no curso de ação movida contra o INSS, na qual  se pleiteava o
reconhecimento de tempo de trabalho rural  da parte autora.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). As testemunhas, embora não logrando recordar-se de marcos temporais de
suas próprias vidas,  afirmaram que a autora da ação teria trabalhado no campo até mais ou
menos 20 anos de idade. Ao que parece, ambas as testemunhas foram lembradas de tal idade
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antes de prestarem depoimento. No entanto, não se segue que as testemunhas tenham mentido,
tendo em vista que o próprio INSS reconhecera que a autora trabalhara na roça até data em que
não tinha muito menos do que 20 anos e que tomaram tal informação como verdadeira, por não
ser incompatível com a memória que tinham dos fatos. 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.

668. Processo: 1.23.000.001539/2016-00 Voto: 430/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  anônima  formulada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Representante narra supostas irregularidades que
estariam ocorrendo na Federação Paraense de Futebol. Dirigentes da entidade estariam usando
documentos falsos para justificar a aplicação de recursos públicos repassados pelo Estado do
Pará e a entidade não estaria realizando o repasse das contribuições previdenciárias devidas
pelos clubes de futebol para a Previdência Social. Relata que tais situações buscariam beneficiar
empresas e pessoas ligadas aos dirigentes da FPF na gestão anterior,  especialmente o atual
presidente em exercício da CBF. Como prova de suas alegações apresenta uma reportagem de
jornal, datada de maio de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram
apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma apuração. Os fatos
relatados são 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.

669. Processo: 1.23.000.003017/2014-72 Voto: 373/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal que teve início a partir de denúncia anônima, apresentada
em  10/11/2014,  dando  conta  da  existência  de  um  evento,  popularmente  conhecido  como
"BINGO", na cidade de Castanhal/PA. Narra o representante a ocorrência de manipulação dos
resultados dos sorteios para favorecer apenas pessoas próximas ao responsável pelo evento, de
pretensa sonegação de impostos, de renda incompatível com a situação formal do responsável
pelo evento, além de atos ilícitos que envolveriam uma locadora de veículos e contratos com o
Município  de São José da Ponta/PA,  cujo  prefeito  seria  parente do responsável  pelo  evento.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A existência do evento restou
comprovada entre os anos de 2014/2015 em um contexto de sorteios de bens, com o uso da
imagem de um clube de futebol  local.  A atividade foi  encerrada ainda no ano de 2015,  sem
qualquer indícios de fraude aos consumidores. Não foram trazidos aos autos indícios concretos
que  pudessem  identificar  a  prática  dos  crimes  mencionados  pelo  denunciante.  A  narrativa
demonstra  mero  inconformismo do  representante  com a prestação  deste  tipo de serviço por,
possivelmente,  não  obter  sucesso  nos  sorteios.  Ausência  de  demonstração  de  lesividade  da
conduta.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Ausência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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670. Processo: 1.24.000.000733/2017-11 Voto: 159/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível
crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), em decorrência de um contribuinte ter se dirigido ao
Centro de Atendimento ao Cliente, após receber notificação de "malha fina", afirmando que não
teria  efetuado  nenhum pagamento  nos  valores  declarados  em Declaração  Comprobatória  de
Percepção de Rendimentos (DECORE), tampouco conhecia a beneficiária que teria recebido os
rendimentos, o que gerou a não retenção do imposto de renda referente. O contribuinte alegou
que sua declaração havia sido preenchida por técnico em contabilidade de seu conhecimento,
informando o contato da mesmo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Foi aberto
procedimento  no  âmbito  da  Receita  Federal  pelo  contribuinte,  solicitando  o  cancelamento  da
Declaração de Imposto de Renda que continha as inconsistências por ele alegadas, conforme
orientação da própria Receita Federal. Em contato feito pelo órgão fazendário, o responsável pela
preenchimento  da  DIPF  do  contribuinte  apresentou  os  documentos  utilizados  para  fazer  a
declaração, como cópias do Livro Caixa da beneficiária, Abertura e Encerramento do Livro Caixa,
comprovantes de pagamento de Carnê Leão, título de eleitor da beneficiária e Declaração de
Imposto de Renda da beneficiária. A conduta, na verdade, enquadrar-se-ia em crime contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I), uma vez que o eventual delito de falso seria absorvido
pela  sonegação  fiscal  já  que  foi  crime  meio.  Ressalte-se  que  os  documentos  apresentados
comprovam  os  valores  recebidos  pela  beneficiária,  afastando  indícios  de  falsidade  nas
informações. Segundo informações da representação fiscal,  os tributos iludidos totalizaram R$
1.929,42.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  aplicável  o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00,
em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1468326/RS,
Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Os valores que superam
esse patamar são referentes aos juros de mora e multa, que não integram o numerário para fins
de  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  (RESP 201200489706,  Maria  Thereza  de  Assis
Moura, STJ " Sexta Turma, DJE Data: 01/07/2014). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

671. Processo: 1.24.000.002895/2014-33 Voto: 192/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar as medidas cautelares deferidas nos
autos  de  três  ações  em  curso  na  16ª  Vara  da  Seção  Judiciária  da  Paraíba.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se o efetivo cumprimento das medidas judiciais.
Exaurimento  do  objeto.  Desnecessidade  da  continuidade  da  tramitação  do  presente
procedimento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

672. Processo: 1.24.002.000310/2015-10 Voto: 169/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art.  299). Declaração de endereço
supostamente inverídica para fins de comprovação de residência. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para
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fins penais, dada sua presunção relativa de veracidade. Documento que se sujeita à averiguação
pelo julgador e à eventual impugnação pela parte adversa no processo. Precedentes do STF (HC
85976, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005) e do STJ (RHC
49.437/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015; HC
261.074/MS,  Rel.  Ministra  Marilza  Maynard  (Desembargadora  Convocada  do  TJ/SE),  Sexta
Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014). 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

673. Processo: 1.25.000.000770/2013-51 Voto: 431/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de notícia anônima relatando possíveis irregularidades cometidas
por empresas nacionais do ramo de aerolevantamento. As referidas empresas estariam ganhando
concorrências públicas e enviando projetos para o exterior, em contrariedade com a legislação
pertinente, além de estarem cometendo o crime de evasão de divisas, uma vez que não exigiam
nota fiscal das empresas estrangeiras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências realizadas. A ANAC informou que as empresas têm autorização para operar o serviço
aéreo público especializado na atividade de aerolevantamento.  O Ministério da Defesa,  órgão
incumbido de controlar as atividades de aerolevantamento no território nacional, informou que as
sociedades não haviam ingressado com requerimento de autorização para ceder originais  de
aerolevantamento  a  entidades  no  exterior,  bem  como  não  informaram  qualquer  destruição
acidental. Foi expedido ofício ao noticiante para que enviasse documentos comprobatórios dos
fatos noticiados, no entanto, tal requisição não foi atendida. Ausência de informação mínima nos
autos  que  sirva  como  elemento  de  prova  apto  a  possibilitar  a  efetiva  apuração  dos  fatos.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

674. Processo: 1.25.000.001306/2017-13 Voto: 170/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se aponta possível prática de estelionato (CP, art. 171), através de um link da
internet  que teria o objetivo de aplicar golpe ao usuário,  coletando informações pessoais dos
usuários.  Revisão  de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  A notícia  formulada carece de
elementos mínimos para sua adequada compreensão e delimitação de competência. A equipe
técnica que analisou o site registrou que ao tentar acessar o link informado pelo representante
houve  redirecionamento  para  outra  página  eletrônica,  exibindo-se  na  sequência  um  tela  de
mensagem de  erro  em idioma  russo,  o  que  impossibilitou  o  prosseguimento  do  acesso.  Foi
apurado que o nome de domínio vinculado à página apontam que o provedor de hospedagem é
na Rússia. Não foi possível verificar a ocorrência de ilícito através do site mencionado, visto que a
página não está mais ativa. 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.

675. Processo: 1.25.000.003941/2017-27 - Eletrônico Voto: 198/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  crime de falsificação de documento público.
Documentos  pessoais  falsos  utilizados  para  abertura  de  conta  corrente  em  banco  privado.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os documentos não foram apresentados
em  órgão  público  ou  autarquia  federal.  Prejuízo  suportado  por  particular.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. A presente notícia já foi encaminhada ao Ministério Público
Estadual do Paraná. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

676. Processo: 1.25.008.000615/2017-98 - Eletrônico Voto: 179/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º do CP.
Titular de benefício de aposentadoria por invalidez retornou ao labor 01/07/2004 sem comunicar o
INSS, o que é vedado por lei. Segundo a autarquia previdenciária, a conduta gerou considerável
prejuízo aos cofres públicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A informação
relativa ao retorno ao labor esteve, a todo tempo, ao alcance da autarquia previdenciária, a qual,
por erro, deixou de averiguar tais dados. O investigado não empregou meio apto a induzir o INSS
em erro. Os fatos foram descobertos pelo próprio INSS pela simples conferência das informações
constantes em seus cadastros. Embora indevido, o benefício não foi concedido com base em
informação ardilosa. A conduta praticada não se enquadra no tipo de crime previsto no artigo 171
do  CP.  Ausência  de  dolo.  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.

677. Processo: 1.25.008.000697/2017-71 - Eletrônico Voto: 426/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  do  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Ponta
Grossa/PR acerca da possível prática de crime contra a honra de servidor público no exercício da
função  (art.  140,  CP).  Advogado  utilizou-se  de  expressão  ofensiva  ao  qualificar  como
irresponsável  a  conduta  do  servidor  público  que efetuou o bloqueio  de bens da empresa da
executada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Manifestação  proferida  pelo
advogado no bojo de um processo judicial, com o aparente intento de expressar que considerava
o bloqueio efetuado desproporcional ao valor da dívida. Inexistência de lesividade delituosa na
conduta. Não constituem injúria ou difamação punível, a ofensa irrogada em juízo, na discussão
da  causa,  pela  parte  ou  por  seu  procurador  (art.  142,  I,  CP).  O  advogado  tem  imunidade
profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de
sua  parte,  no  exercício  de  sua  atividade,  em juízo  ou  fora  dele,  sem  prejuízo  das  sanções
disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer (art. 7º, § 2º da Lei nº 8.906/94). Não
caracterização de crime contra  a  honra.  Atipicidade da conduta investigada. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

678. Processo: 1.25.010.000017/2015-16 Voto: 354/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição  "  Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por agentes militares durante o período da ditadura militar. IGUATEMI ZUCHI
TEIXEIRA teria sido morto por agentes (militares e civis) a mando das forças estatais, no dia
03/07/1968, nas dependências do Quartel Militar de Francisco Beltrão/PR, unidade do III Exército,
5ª  Região  Militar,  5ª  Divisão  de  Infantaria,  no município  de  Francisco  Beltrão/PR.  (Comissão
Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  pp.  241/244).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diversas  diligências  empreendidas  na
tentativa  de  localizar  os  possíveis  autores  que  ainda  estivessem  vivos  ou  que  pudessem
acrescentar algum fato relevante para a investigação, não logrando êxito.  São conhecidas as
dificuldades encontradas recorrentemente nas investigações dos crimes cometidos pelos agentes
do Estados, durante a vigência no período entre 1964 a 1985, seja pelo decurso do tempo, seja
pela  impossibilidade  de  se  identificarem  os  responsáveis.  A investigação  carece  de  suporte
mínimo. Em causas dessa natureza, resultado após o término dos trabalhos das Comissões da
Verdade (Nacional e estaduais), é raro a obtenção de informações novas, sejam aquelas advindas
da família dos mortos e desaparecidos, sejam aqueles oriundas de órgãos públicos. Portanto, em
termos  de  eficiência  administrativa,  não  se  justifica  manter  a  investigação  em  andamento.
Entretanto, não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela
dificuldade  fática  que  envolve  os  crimes  cometidos  sob  o  regime  ditatorial.  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.

679. Processo: 1.25.011.000191/2017-11 Voto: 151/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  possível  ocorrência  do  crime
tipificado no art. 330 do CP. Pessoa física foi nomeada depositária nos autos de Ação Trabalhista
e teria deixado de depositar valores referentes à penhora de renda dos jogos de um time de
futebol, parte reclamada na referida ação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Conforme informação contida nos autos, foi formulada e ajuizada proposta de transação penal nos
autos de uma ação penal que englobou todo o objeto dos presentes autos.  Desnecessária a
manutenção deste PIC ativo para fins de monitoramento, na medida em que eventual promoção
de medidas necessárias à continuidade da persecução penal serão tomadas a partir dos autos
judiciais. Perda de objeto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

680. Processo: 1.26.001.000199/2017-51 Voto: 144/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com vistas a apurar possível  prática do crime
previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de
Ação Civil Pública) supostamente perpetrado pelo representante legal de hospital localizado em
Juazeiro/PE. O MPT requisitou que o representado apresenta-se documentação comprobatória do
cumprimento  de  obrigação  prevista  em  TAC  (Termo  de  Ajustamento  de  Conduta),
consubstanciada  na  comprovação  de  contratação  mínima  de  empregados  portadores  de
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deficiência, conforme previsto em lei. O MPT informou que já havia iniciado a confecção de minuta
de Ação Civil  Pública,  quando recebeu diversos autos de infração emitidos contra  o hospital,
enviados  por  fiscalização  trabalhista,  dentre  os  quais  não  constava  infração  relacionada  ao
descumprimento da cota de empregados portadores de deficiência. Diante dessa constatação, o
MPT  deu  nova  oportunidade  ao  hospital,  expedindo  diversas  notificações  para  que  fossem
comprovadas  as  contratações  faltantes,  notificações  estas  reiteradamente  descumpridas  pelo
hospital. O hospital informou que os documentos foram todos enviados ao MPT, apresentando
comprovação, e que o atraso no envio das informações ao MPT decorreu de problemas internos
do hospital, já que houve dois sucessivos pedidos de demissão dos ex-coordenadores do setor de
pessoal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  indícios  de
materialidade. Ausência de dolo no descumprimento considerando as justificativas apresentadas e
o efetivo cumprimento do requerido pelo MPT, ainda que tardio. Conduta atípica, uma vez que os
documentos  requisitados  não  são  indispensáveis  à  propositura  da  ação  civil  pública
correspondente. A apresentação dos documentos vedaria a propositura da referida ação no caso
em tela, configurando o cumprimento dos termos ajustados no TAC. Não há qualquer impeditivo
para as providências judiciais pelo membro do Ministério Público do Trabalho pela ausência do
cumprimento  da  requisição.  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.

681. Processo: 1.29.000.000166/2018-90 - Eletrônico Voto: 425/2018 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).  Depoimentos  das  testemunhas,  em  audiência  trabalhista,  demonstraram  uma
considerável  precisão  de  detalhes  somente  em fatos  benéficos  ao  reclamante,  não  sabendo
responder a outros questionamentos, demonstrando o nítido interesse em favorecê-lo. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Supostas  inverdades  no  depoimento  prestado  pelas
testemunhas  juridicamente  irrelevantes.  Os  depoimentos  foram efetivamente  desconsiderados
pelo magistrado, ao passo em que foi declarada a má-fé das testemunhas e imposta uma multa
pecuniária a cada um dos depoentes. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª
Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime;
Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

682. Processo: 1.29.000.003713/2017-16 Voto: 156/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) tendo em vista o descumprimento
de embargo/interdição de serviços por parte de empresa particular. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). O descumprimento de embargo ou interdição gera pena de multa. Para a
configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de
funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer
previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário
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da  ordem que  o  eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR.
Atipicidade. Ausência de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

683. Processo: 1.29.000.004102/2017-87 - Eletrônico Voto: 244/2018 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). Testemunha teria feito afirmação falsa em audiência trabalhista ocorrida na 20ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre. A testemunha teria faltado com a verdade ao afirmar que encontrava o
autor  da  reclamatória  quase  todos  os  dias  ao  chegar  e  ao  sair  do  trabalho,  indicando  que
trabalhavam com a mesma carga horária. No confronto com as folhas de ponto, porém, o juiz
concluiu  que a afirmação da testemunha não condizia  com a verdade dos fatos.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  depoimento  falso  prestado  pela  testemunha  foi
efetivamente desconsiderado pelo magistrado e uma multa pecuniária por litigância de má-fé foi
aplicada. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

684. Processo: 1.29.002.000259/2017-13 - Eletrônico Voto: 706/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de documentação oriunda da 4ª Vara do
Trabalho  de  Caixas  do Sul/RS,  consistente  em sentença  proferida  em autos  de  reclamatória
trabalhista, na qual foi reconhecido que a reclamada realizava pagamentos de salários extrafolha.
Possível crime previsto no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Informação obtida perante o Juízo Trabalhista de quitação do crédito tributário pela empresa,
no total  de R$ 4.107,14. Ausência de justa causa para a persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

685. Processo: 1.29.002.000441/2017-74 - Eletrônico Voto: 182/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  documentação  oriunda  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Gramado/RS, consistente em sentença proferida em autos de reclamatória trabalhista, na qual foi
reconhecido que a reclamada realizava pagamentos ao reclamante de valores extrafolha. Possível
crime previsto no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Crime
de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de
acordo com a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Sentença que não constituiu
o crédito tributário. Ausência de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR:
Procedimento  nº  1.30.001.002109/2017-33,  Voto  nº  5707/2017,  Sessão  nº  684,  14/08/2017;
Procedimento nº 0004418-45.2017.4.01.3807, Voto nº 6487/2017, Sessão nº 687, 28/08/2017. O
Procurador  da  República  oficiante  expediu  ofício  ao  órgão  fazendário  noticiando  os  fatos  e
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solicitando as providências cabíveis. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

686. Processo: 1.29.003.000450/2017-55 - Eletrônico Voto: 210/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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). A representante alega que a testemunha teria cometido o delito de falso testemunho em
razão de ter prestado depoimento na tentativa de beneficiar o reclamante em ação trabalhista, não
pairando dúvida acerca da amizade íntima entre eles, com base em uma foto de rede social.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, o Magistrado afastou a
contradita inicialmente formulada por advogado da reclamada, levando em consideração algumas
de suas afirmações.  O fato de a testemunha ter negado eventual amizade íntima, única tese
atacada  pela  representante,  não  evidencia  o  delito  em  questão.  Em  nenhum  momento  o
manifestante  atacou  os  fatos  alegados  pela  testemunha,  cingindo-se  em  questionar  apenas
suposta amizade entre o reclamante e a testemunha, deixando de contestar os fatos alegados por
ela, que são o objeto no qual incide o delito do art. 342 do CP. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

687. Processo: 1.30.010.000256/2014-17 Voto: 115/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação fiscal para fins penais
que  veicula  a  constatação  de  crime  tributário  (art.  1º,  Lei  8.137/90)  praticado  no  âmbito  de
empresa privada.  Foram verificadas várias  compensações referentes  à  retenção de 11% dos
valores  constantes  de  notas  fiscais  ou  faturas  de  prestações  de  serviços  em  todas  as
competências  de  2009  a  2010,  conforme  previsto  em  lei.  Divergências  entre  os  valores
informados no campo "valor de retenção" das GFIP's e os valores de retenção destacados nas
notas fiscais apresentadas. Instado a se justificar, o contribuinte não apresentou comprovante da
origem dos créditos  compensados,  tampouco algum demonstrativo  de  apuração  dos  créditos
decorrentes da retenção. A Receita Federal  comunicou que o crédito tributário constituído por
meio de Processo Administrativo em nome da referida empresa encontrava-se inscrito em dívida
ativa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Inicialmente, um único representante
legal  da  empresa  havia  sido  indicado  como  eventual  autor  do  crime,  visto  que  exercia  a
administração da empresa investigada.  Contudo,  ocorrendo seu falecimento,  reconheceu-se a
extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, I, do CP. Conforme alteração contratual da
empresa fornecida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, verificou-se que durante o
período investigado outra pessoa figurava como sócia-administradora da empresa ao lado do
sócio  falecido.  Em oitiva,  a  referida  sócia-administradora  informou  que  apesar  de  integrar  a
administração  da  empresa,  suas  atividades  consistiam  basicamente  na  assinatura  de  papéis
bancários e que no mesmo ano em que adentrou na administração começou a cursar medicina
em Juiz de Fora, e assim, sequer frequentava a empresa, pois só ia a Volta Redonda uma vez ao
mês, geralmente aos finais de semana. Informou, ainda, que o sócio falecido era o responsável
pelas questões que envolviam os impostos devidos pela empresa, e que, portanto, coube a ele a
responsabilidade  referente  aos  atos  apurados  e  tidos  como  ilícitos.  A  sócia-administradora
remanescente não exercia cargo que a ela conferisse poder de decisão. A prática ilícita apurada
era providência sofisticada a exigir dedicação técnica e permanente, o que não se coaduna com a
atividade esporádica exercida pela referida sócia. Não houve responsabilidade imputável a outra
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pessoa senão ao sócio administrador já falecido, cuja morte, nos termos do art. 107, I, do CP,
acarreta  a  extinção  da  punibilidade  e,  por  consequência,  o  encerramento  da  instrução.
Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

688. Processo: 1.31.000.000882/2017-38 Voto: 112/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VILHENA-RO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no art.  171, § 3º do CP, em razão de possível saque pós-óbito de benefício previdenciário. O
membro do MPF oficiante destacou inexistir saque pós-óbito, mas sim irregularidades verificadas
na  concessão  de  benefício  previdenciário,  que  foi  cancelado  em  razão  de  revisão  médica.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Desde  a  comunicação  inicial  não  há
indicativos de crime. Os fatos reportam o legítimo exercício de poder revisional no âmbito do INSS
quanto a benefício de auxílio-doença anteriormente concedido, tendo ocorrido reavaliação médica
que constatou a inexistência de incapacidade laboral, o que gerou a cessação do pagamento do
benefício. Ausência de documentos que evidenciem emprego de fraude pela segurada, a fim de
obter indevidamente a concessão do benefício previdenciário. Ausência de indicativos de fraude.
Ausência de elementos indiciários de qualquer prática delituosa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

689. Processo: 1.31.002.000194/2016-77 Voto: 132/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com  o  objetivo  de  reunir  elementos
complementares de provas de materialidade e de indícios  de autoria,  visando a instrução de
ações penais ajuizadas com fundamento na operação policial denominada "Costa York". Em abril
de  2016,  o  MPF  ofertou  Denúncia  em  desfavor  de  11  (onze)  acusados  por  formação  de
organização criminosa voltada à prática de tráfico transnacional de drogas entre os territórios do
Brasil e Bolívia. Diante da ausência de provas colhidas nas situações em que houve apreensão de
drogas e prisão em flagrantes de alvos monitorados, instaurou-se o presente procedimento com a
finalidade de reunir documentos que se encontravam pendentes. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Foram protocolados requerimentos de juntada da documentação pertinente
aos autos das ações penais instauradas, as quais se encontram em trâmite perante a Justiça
Federal de Guajará-Mirim. Os objetos deste procedimento encontram-se abarcados pelos fatos
típicos  já  denunciados  pelo  MPF.  Inexistência  de  providências  a  serem  tomadas  neste
procedimento. Ausência de novos elementos que justifiquem a continuidade deste PIC. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

690. Processo: 1.32.000.001075/2014-52 Voto: 160/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado com base em notícia efetuada perante a Sala de
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Atendimento  ao  Cidadão  pelo  "tuxaua"  (cacique)  da  Comunidade  Moscou,  narrando  suposta
prática de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art. 299) por candidato a Deputado Estadual nas
eleições de 2014, que teria prometido dinheiro e um trator para a comunidade em troca de votos.
A narrativa é acompanhada de foto que comprovaria as alegações, bem como narra a entrega de
R$ 500,00 ao vice-tuxaua. O trator supostamente seria do patrimônio da Secretaria Estadual de
Agricultura.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Foram feitas  diligências  na
comunidade indígena a respeito de eventual doação e no Tribunal Superior Eleitoral acerca dos
votos obtidos pelo candidato na referida comunidade. Em seguida,  o representante fez novas
declarações  negando  todos  os  fatos  criminosos  atribuídos  ao  candidato,  afirmando  que  não
existiu  qualquer  conduta  ilícita  praticada  por  ele,  mas,  ao  contrário,  aparentemente,  os  fatos
imputados ao candidato trataram-se de pressão exercida com benefício de vantagens de outro
também  candidato,a  fim,  de  iludir  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral  e  a  Justiça  Eleitoral  e
prejudicar  a  candidatura  do  referido  candidato.  Não  existem  elementos  aptos  a  indicar  a
materialidade da conduta típica em análise, visto que as declarações feitas posteriormente pelo
representante negam aquelas feitas inicialmente perante a Procuradoria. Além disso, a cópia do
termo de permissão de uso do citado trator e o relatório de diligências não demonstram qualquer
ilícito praticado pelo candidato investigado. Ausência de materialidade quanto ao crime do art. 299
do Código Eleitoral. Homologação do arquivamento. Existência de fortes indícios da prática do
delito de denunciação caluniosa (CP, art. 339) por parte de outro candidato, em conjunto com sua
advogada e seu cabo eleitoral, conforme relatado no depoimento do "tuxaua". Cópia do presente
procedimento foi remetida pelo Procurador Regional Eleitoral à Coordenadoria Jurídica da PR/RR
para as providências pertinentes.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

691. Processo: 1.34.001.004535/2017-62 Voto: 174/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Possível prática de crimes contra a ordem tributária (art. 1º, V da Lei nº
8.137/1990),  sonegação  fiscal  (art.  1º,  I,  da  lei  n.  4.729/65)  e  omissão  de  receita  ou  de
rendimentos (art. 1º c/c art. 2º, da Lei n. 8.846/94) por parte de pessoa física que teria prestado
serviços de veterinária para o autor da representação e não teria fornecido nota fiscal ou outro
documento  comprobatório  da  prestação.  Revisão de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências  empreendidas  no  sentido  de  apurar  a  materialidade  delitiva.  Oficiada,  a  Receita
Federal informou que consta em nome da contribuinte representada apenas um procedimento
fiscal, referente ao ano-calendário de 2011, tendo sido encerrado em 20/07/2016 e lavrado Auto
de Infração no valor de R$ 3.530,03. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: AgRg
no REsp 1468326/RS, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Os
valores que superam esse patamar são referentes aos juros de mora e multa, que não integram o
numerário para fins de aplicação do princípio da insignificância.  (RESP 201200489706, Maria
Thereza de Assis Moura, STJ " Sexta Turma, DJE Data: 01/07/2014). A Receita Federal informou
ainda  que  não  foram  detectados  indícios  expressivos  de  irregularidade  que  ensejassem  a
priorização de nova ação fiscal. O representante acostou aos autos uma petição acompanhada de
outros documentos, afirmando que a representada estaria praticando irregularidades fiscais há
muito anos, insistindo em não emitir notas fiscais dos serviços que presta aos clientes, inclusive
de valores elevados. Diante de tais novos elementos, houve novo ofício à Receita Federal para
esclarecimentos,  com  cópias  dos  documentos,  para  esclarecimentos.  O  órgão  fazendário,
efetuando  nova  análise  dos  dados,  não  detectou  nenhum indício  de  irregularidade  tributária.
Inexistência de prova mínima da materialidade delitiva. Ausência de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

692. Processo: 1.34.001.007485/2017-75 Voto: 171/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de estelionato (CP,
art. 171, § 3º). Narra o representante que terceira pessoa estaria utilizando seus dados pessoais e
recebendo benefício do programa "Bolsa Família". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A narrativa é confusa e incompreensível em alguns pontos. Buscas realizadas no site oficial
do  referido  programa  federal  não  localizaram  o  nome  do  representante  como  beneficiário.
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.

693. Processo: 1.34.001.011083/2017-75 Voto: 158/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação sigilosa narrando a existência
de um site eletrônico que disponibilizaria informações referentes a processos judiciais. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A notícia trata de questões relativas a proteção de dados
pessoais/privacidade, valor  protegido constitucionalmente,  mas, neste aspecto,  sem reflexo na
seara criminal. Em regra, informações relativas a processos judicias são públicas, não havendo
qualquer  elemento  que  demonstre  violação  de  eventual  segredo  de  justiça.  Ausência  de
repercussão criminal no fato narrado. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

694. Processo: 1.34.021.000152/2017-87 Voto: 722/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso I) praticado em desfavor da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  de  que  um  indivíduo  em  uma
motocicleta,  usando  capacete  e  supostamente  armado,  rendeu  um  carteiro  da  agência  dos
Correios, o qual realizava entregas a pé, e subtraiu cartas, encomendas e crachá de identificação.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Materialidade comprovada.
Impossibilidade de identificação do autor do crime com os elementos até então colhidos. Ausência
de notícia de eventuais registros de câmeras de segurança no local do crime. Inexistência de linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.
Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

695. Processo: 1.34.023.000161/2017-58 Voto: 113/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  encaminhamento  de  ofício  pela  Agência  Nacional  do

261/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

Petróleo (ANP), noticiando existência de processo administrativo e autuação lavrada por referido
órgão em face de empresa privada. O MPF determinou a realização de diligências preliminares,
com  requisição  de  informação  à  ANP,  com  intuito  de  verificar  se  a  autuação  se  baseou
exclusivamente no atraso no envio de dados pela empresa ou se, ainda, há notícia de prática de
outro ato infracional, que pode, em tese, configurar os delitos descritos no art. 1º ou 2º da Lei
8176/91, como a produção, exploração ou comercialização de matéria-prima pertencente à União
em desacordo com as normas regulamentares. Em sede de defesa administrativa, a empresa
alegou não haver dolo em suas ações, uma vez que teve problemas com a implementação da
nova sistemática SIMP, o que tomou tempo maior do que o esperado para ser efetivado, além de
ter enviado os dados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ANP informou que não
verificou  outras  autuações lavradas  em face  da  mesma empresa.  A única  autuação tem por
fundamento  o  atraso  no  envio  do  DPMP  (Demonstrativo  de  Produção  e  Movimentação  de
Produtos) no período de 01/01/2014 a 28/08/2017. O fato que ensejou a lavratura de auto de
infração não possui reflexo na seara criminal.  O mero atraso no envio dos dados à ANP não
configura a prática de crime previsto na Lei 8176/91. A empresa enviou os dados posteriormente.
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.

696. Processo: 1.35.000.002037/2017-58 - Eletrônico Voto: 342/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Funcionária  da  INFRAERO  teria
proferido  ameaças  contra  o  Superintendente  do  Aeroporto  de  Aracaju/SE  ao  saber  do
procedimento demissional do seu companheiro. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Não ficou demonstrado que houve ameaça contra o servidor, tratando-se de agitação no calor do
momento  pela  notícia  repentina  da  demissão  do  seu  companheiro.  Inexistência  do  elemento
subjetivo do tipo, qual seja a promessa concreta de injusta e grave lesão. Inexistência de indícios
suficientes da prática de crime. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

697. Processo: DPF/SAL/PE-00056/2016-INQ Voto: 141/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  TENTATIVA  DE  ESTELIONATO  CONTRA  O  INSS  MEDIANTE
APRESENTAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  FRAUDULENTOS  (ART.  171,  §  3º,  C/C  ART.  14,  II,
AMBOS DO CP). ARQUIVAMENTO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO
CÓDIGO  PENAL).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  DOCUMENTO  APRESENTADO
PERANTE O INSS. SÚMULA 546 STJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  prática do crime de tentativa  de estelionato
contra  o  INSS,  previsto  nos  arts.  171,  §  3º,  c/c  art.  14,  II,  ambos  do  CP.  Apresentação  de
documentos  fraudulentos  no  âmbito  de  requerimento  de  benefício  de  auxílio-doença  em
08/06/2015.  2.  A  partir  da  análise  da  documentação  apresentada  para  o  requerimento  do
benefício, constatou-se que os vínculos existentes no CNIS (Cadastro Nacional de Informações
Sociais)  divergiam dos  que  constavam na  CTPS apresentada.  Em declarações prestadas ao
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INSS, o investigado afirmou que comprou uma CTPS que continha vínculos em empresas que
nunca trabalhou, tendo inserido tais informações inverídicas a fim de conseguir um emprego em
determinada empresa, pois não tinha experiência, e, com a apresentação da CTPS adulterada,
seria mais fácil conseguir a admissão. 3. Em 13/08/2015, o requerente compareceu a Agência da
Previdência Social de Araripina/PE e apresentou uma nova CTPS, cuja data de emissão era a
mesma  da  anterior  apresentada  na  data  do  requerimento,  mas  com  vínculos  trabalhistas
divergentes.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  presente
inquérito  policial  quanto ao crime de estelionato previdenciário  tentado por  entender  que não
haveria a existência de crime, uma vez que o investigado não teve a intenção de manter o INSS
em erro, mediante meio fraudulento, para obter vantagem ilícita, pois, confrontando o tempo de
trabalho rural declarado na Declaração de Exercício de Atividade Rural com as duas Carteiras de
Trabalho, tanto a original quanto a falsificada, verifica-se não existir sobreposição de períodos.
Assim, o período de carência necessário para a aquisição do benefício previdenciário não restaria
prejudicado  ainda  que  o  requerente  tivesse  apresentado  a  CTPS  original.  5.  Contudo,  o
investigado  valeu-se  da  falsificação  da  CTPS  para  ser  admitido  por  uma  empresa  privada,
incorrendo  no  delito  previsto  no  art.  297  do  Código  Penal.  6.  No  tocante  a  este  crime,  o
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público
Estadual por entender que a competência para processar e julgar o crime é da Justiça Estadual,
uma vez  que  a inserção  de dados falsos teve a  finalidade de fraudar  empresa  privada,  não
havendo, portanto, lesão direta a bem jurídico da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. 7. Malgrado não ter havido diretamente a intenção de fraudar a autarquia
federal (INSS), tem-se que a CTPS contendo anotações falsas foi apresentada perante o INSS
para  obtenção  de  auxílio-doença.  Assim,  conforme  inteligência  da  Súmula  546  STJ  "  A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor", e uma vez que a CTPS falsa foi apresentada perante o INSS, evidenciou-se
lesão  direta  e  específica  a  entidade  autárquica  da  União,  o  que  inequivocamente  atrai  a
competência  da  Justiça  Federal,  nos  termos  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  8.
Homologação  do  arquivamento  em  relação  ao  crime  de  tentativa  de  estelionato.  9.  Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal  para  prosseguir  na  persecução penal  quanto  ao  crime de  falsificação  de documento
público.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  do  crime  de  tentativa  de  estelionato  e  pela  não  homologação  do  declínio  de
atribuições com designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal quanto ao crime de falsificação de documento público, 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.

698. Processo: 1.15.000.002479/2017-97 Voto: 134/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para, no exercício do controle externo da atividade policial, apurar se
houve  eventual  desídia  por  parte  de  Delegado  da  Polícia  Federal  ao  não  instaurar  inquérito
policial  referente  à  ocorrência  de  incêndio,  em 17  de  agosto  de  2015,  no  Departamento  de
Economia Doméstica da Universidade Federal  do Ceará,  em razão de vazamento de gás em
botijões da cantina. A UFCE respondera a reiterados ofícios da Polícia Federal somente 11 meses
após  a  ocorrência  do  sinistro,  comprometendo  o  êxito  das  investigações.  O  MPF,  por  não
vislumbrar qualquer irregularidade no fato de a autoridade policial não ter instaurado inquérito
policial, determinou o arquivamento do feito. A 7ª CCR, no âmbito de sua atribuição, homologou o
arquivamento do feito e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua
atribuição.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  justa  causa  à
deflagração de investigação criminal ante o longo decurso de tempo e ausência de interesse da
própria Universidade Federal do Ceará em fornecer elementos mínimos à elucidação dos fatos e
identificação  de  eventuais  responsáveis.  Inexistência  de  justa  causa  para  justificar  o
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prosseguimento  do  feito.  Ausência  de  fundamento  para  atuação  extrajudicial  ou  judicial  do
Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

699. Processo: 1.20.000.001059/2017-23 Voto: 143/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para, no exercício do controle externo da atividade policial, apurar se
houve  eventual  desídia  por  parte  do  Delegado  da  Polícia  Federal  pela  não  instauração  de
inquérito  policial  para  apurar  denúncia  de  indivíduo  que  suspeitaria  estar  sendo  vítima  de
conspiração,  incluindo  invasões  de  hackers  em  seu  computador  pessoal  e  intoxicação  por
medicação alterada. O indivíduo solicitou à Polícia Federal que periciasse tanto seu computador
pessoal  quanto  os  medicamentos  por  ele  recebidos  da  ANVISA.  O MPF,  por  não  vislumbrar
qualquer  irregularidade  no  fato  de  a  autoridade  policial  não  ter  instaurado  inquérito  policial,
determinou  o  arquivamento  do  feito.  A 7ª  CCR,  no  âmbito  de  sua  atribuição,  homologou  o
arquivamento do feito e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua
atribuição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Carência de elementos mínimos
que apontem para a prática de crime. Inexistência de justa causa para justificar o prosseguimento
do  feito.  Ausência  de  fundamento  para  atuação extrajudicial  ou  judicial  do  Ministério  Público
Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

700. Processo: 1.36.001.000295/2017-52 - Eletrônico Voto: 196/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para, no exercício do controle externo da atividade policial, apurar a
regularidade da não instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para apurar suposto
furto  de  um  bebedouro  praticado  nas  dependência  da  Delegacia  da  receita  Federal  em
Araguaína/TO. O MPF, por não vislumbrar qualquer irregularidade no fato de a autoridade policial
não ter instaurado inquérito policial, determinou o arquivamento do feito. A 7ª CCR, no âmbito de
sua atribuição, homologou o arquivamento do feito e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR
para análise da matéria de sua atribuição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Ausência de justa causa à deflagração de investigação criminal ante a inexistência de indícios
mínimos que permitissem a identificação de eventuais responsáveis pelo furto. Inexistência de
justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Ausência  de  fundamento  para  atuação
extrajudicial ou judicial do Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

701. Processo: 1.00.000.020976/2017-08 Voto: 107/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART. 171, §3º,  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 ação penal contra investigado, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 171,
§3º, do CP, uma vez que apresentou perante a CEF atestado médico falso, que o diagnosticava
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 conversão
do julgamento em diligência determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial para
manifestação acerca da possibilidade de aplicação do art. 171, §1º do CP, visando a suspensão
condicional do processo, de que trata o artigo 89 da Lei 9.099/95. 3. Aberta vista dos autos ao
Ministério Público Federal, o Procurador da República oficiante deixou de propor o benefício da
suspensão  condicional  do  processo  por  entender  que  "(")  resta  claramente  prejudicada  a
aplicação ao presente caso do que prevê o §1º do artigo 171 do Código Penal, tendo em vista que
o réu obtive, a título de vantagem ilícita - por não fazer jus ao saque do FGTS, nos parâmetros da
lei " a quantia de R$ 1.243,27, 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 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 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 o réu ser tecnicamente primário, não é de pequeno valor do
prejuízo (R$ 1.243,27), 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. Precedente da 2ª CCR: 1.00.000.016699/2017-21, 696ª Sessão, 13/11/2017,
unânime. 10. 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 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

702. Processo: DPF/GVS/MG-00058/2014-INQ Voto: 256/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TEÓFILO OTONI/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B,
ambos  da  Lei  8.069/90,  tendo  em  vista  a  divulgação  de  vídeo  pornográfico  envolvendo
adolescente. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, diante da
inexistência de indícios da transnacionalidade da conduta. Discordância do magistrado, tendo em
vista a menção nos depoimentos da propagação do vídeo em site de grande acesso. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Em análise às informações constantes dos autos não se
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vislumbra indícios mínimos da transnacionalidade do delito. A suposta divulgação do vídeo em
plataforma  virtual  de  grande  visualização  é  mencionada  em  alguns  depoimentos  de  forma
genérica, sem indicação precisa de sites ou links. Além dos depoimentos, não há nenhum outro
indício capaz de corroborar a alegação de que o vídeo foi postado em site de amplo acesso,
restando evidenciado, ao contrário, que a propagação do vídeo ocorreu por meio do repasse de
uma pessoa para a outra. A perícia também não foi capaz de atestar a postagem do vídeo, uma
vez que apenas o arquivo da gravação foi disponibilizado para análise. Diante da ausência da
transnacionalidade da conduta falece à Justiça Federal a competência para processar e julgar o
crime: "A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência
próprio  de  sítios  virtuais  de  amplo  acesso,  bem  como  da  reconhecida  dispersão  mundial
preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se
constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve
apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal
como  ocorre  na  troca  de  e-mails  ou  conversas  privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil.
Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual,
bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território
nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado" (STF " RE 628624, Tribunal
Pleno,  julgado  em 29/10/2015,  DJe  06/04/2016).  Aplicação  do  Enunciado  nº  50  da  2ª  CCR.
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

703. Processo: JF/PR/CUR-5008031-
96.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 323/2018 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.  A  Procuradora  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.
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.

704. Processo: JF/PR/CUR-5021856-
39.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 322/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição  bancária  privada.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio,
requerendo  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.
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.

705. Processo: JF/PR/CUR-5034806-
56.2012.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 381/2018 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 arquivamento no
que tange  à  prática  do crime previsto  no  art.  19  da Lei  7.492/86  e promoveu o  declínio  de
atribuições,  por  entender  remanescente  a  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).
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. 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 arquivamento e do declínio de atribuições.

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.

706. Processo: JF/PR/CUR-5056335- Voto: 380/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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63.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 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 arquivamento no
que tange  à  prática  do crime previsto  no  art.  19  da Lei  7.492/86  e promoveu o  declínio  de
atribuições,  por  entender  remanescente  a  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).
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. 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 arquivamento e do declínio de atribuições.

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.

707. Processo: JF-RJ-0500337-98.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 211/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12).
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento,
que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 128.616/PR, DJe
18/03/2015;  CC  132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

708. Processo: JF/SP-0014139-23.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 59/2018 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 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. 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
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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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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.

709. Processo: JF/UMU-5005296-78.2015.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 655/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
FRAUDADO EMITIDO EM DESFAVOR DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 73/95, ART. 62, IV. TENTATIVA.
LOCAL EM QUE  FOI  PRATICADO  O  ÚLTIMO  ATO  DE  EXECUÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível
crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º), em virtude da tentativa de compensação de
cheque fraudado contra correntista da Caixa Econômica Federal de Goioerê/PR. 2. O Procurador
da República oficiante, com base no enunciado da Súmula 48 do STJ, requereu judicialmente a
declinação de competência em favor da Subseção Judiciária de Paranaguá/PR por entender que
é o local onde o cheque poderia ter sido sacado, ou seja, o local da obtenção da vantagem ilícita.
3.  O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Umuarama/PR,  manteve  a  sua  competência  para
processamento do feito, considerando que houve o delito de estelionato na modalidade tentada,
uma vez que, após o depósito do cheque, o agente não obteve o resultado pretendido em razão
da assinatura destoante. Ressaltou, ainda, que, "sendo o crime tentado, a competência para a
causa  será  determinada  pelo  lugar  em que  foi  praticado  o  último  ato  de  execução,  que,  no
presente caso, foi a negativa, pelo banco sacado (a Caixa Econômica Federal de Goioerê), da
compensação do cheque falsificado". Afirmou, por fim, que a competência é a do local em que se
situa a conta corrente da vítima, ou seja, Goioerê/PR. 4. Nos termos do caput do art. 70 do CPP,
'a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no
caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução'. 5. De fato, consoante
recente  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  crime  de  estelionato  mediante  uso  de
cheque falso consuma-se no lugar onde houve o efetivo prejuízo à vítima, qual seja, aquele em
que o cheque foi  compensado, procedendo-se ao débito do valor  do título da conta corrente
correspondente.  Cuidando-se,  no entanto, de tentativa,  deve ser verificado o local  em que foi
praticado o último ato de execução (CC nº 95.367/RJ, Terceira Seção, DJe: 20/02/2009). 6. Na
hipótese em apreço, o último ato de execução ocorreu com o depósito do cheque na agência de
Paranaguá/PR.  Nesse  sentido  é  o  precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  0001528-
56.2015.4.03.6133, julgado na Sessão nº 628, no dia 21/09/2015, unânime). 7. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

710. Processo: DPF/MBA/PA-00033/2012-INQ Voto: 699/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
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DE MARABÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de falsificação de selo (CP,
art. 296, §1º, III), em razão da apreensão, em 02/03/12, de uma tonelada de queijo muçarela,
sendo que uma parte do carregamento apresentava carimbo de "Inspecionado" do Serviço de
Inspeção Federal  (SIF) falso. MPF: Arquivamento fundado na ausência de indícios de autoria.
Discordância do magistrado. Revisão (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências
realizadas não foram capazes de identificar quem elaborou a embalagem contendo o símbolo
falseado, ou mesmo o proprietário da mercadoria que estaria fazendo o uso indevido do selo SIF.
Os depoimentos apresentados aos autos são contraditórios e, embora uma pessoa aleatória, sem
qualquer outra identificação, tenha sido apontada como proprietária da mercadoria, ultrapassados
mais de 5 anos, não há outro elemento capaz de justificar o prosseguimento das investigações.
Aplicação  da  Orientação  nº  26  desta  2ª  Câmara:  "A  antiguidade  do  fato  investigado,  o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Carência de justa
causa para justificar 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

711. Processo: JF-AC-0008810-29.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 732/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em  29/09/1997.
Primeiramente,  o  presente procedimento foi  submetido  à  análise  revisional  da  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão, que determinou o prosseguimento do feito, tendo em vista a realização
de diligências.  Nova promoção de arquivamento,  fundada na prescrição da pretensão punitiva
estatal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que os últimos saques
ocorreram em outubro/2005.  Pena  máxima  cominada  de  6  (seis)  anos  e  8  (oito)  meses  de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de
12 (doze) anos da data da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

712. Processo: JF/CE-0000534-92.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 89/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para identificar membros de associação criminosa voltada ao tráfico
internacional  de  drogas,  após  a  prisão  em  flagrante  de  dois  romenos,  em  14/11/2011,  no
Aeroporto Internacional do Ceará, enquanto pretendiam embarcar para Portugal portando drogas.
Ao serem ouvidos, os romenos informaram que o transporte da droga à Europa fora arranjado por
um residente na Itália.  Os aparelhos telefônicos dos investigados foram submetidos a exame
pericial.  O  terminal  telefônico  utilizado  pelos  investigados  fora  registrado  em  nome  de  uma
nacional que, ao ser ouvida, negou ter conhecimento sobre os fatos. Buscou-se contato com as
empresas de transporte aéreo responsáveis pelos trechos internacionais com a colaboração da
INTERPOL. Contudo, as respostas encaminhadas não forneceram informações úteis ao IPL, haja
vista que os dados requisitados não mais constavam dos bancos de dados ou não puderam ser
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localizados.  As  tentativas  de  identificar  os  usuários  de  e-mails  suspeitos  também  foram
infrutíferas, uma vez que os endereços foram criados por empresa norte-americana, de modo que
a seccional brasileira não dispõe de acesso aos bancos de dados mantidos pela pessoa jurídica
estrangeira. Diante da natureza privada das informações, a requisição só poderia ser realizada
mediante  cooperação  jurídica  internacional,  em  atenção  aos  termos  do  Acordo  Bilateral  de
Assistência Judiciária em Matéria Penal. Em 20/06/2017 a Polícia Federal manteve contato com o
gerente local de empresa aérea, o qual se comprometeu a realizar pesquisas com vistas a obter
informações sobre o comprador dos bilhetes aéreos utilizados pelos romenos presos. Passados
mais de 3 meses, as informações não foram juntadas aos autos. MPF: Arquivamento com base na
ausência  de  diligências  úteis  a  serem  realizadas  em  território  brasileiro  que  permitam  a
identificação dos demais integrantes do grupo criminoso. Todas as demais diligências no sentido
de  precisar  a  identidade  de  suspeitos,  cuja  identidade  também  é  incerta,  esbarram  na
necessidade  de  solicitar  a  cooperação  internacional  de  múltiplos  países.  Discordância  do
magistrado, tendo em vista a possibilidade de se apurar a informação da existência de suspeito,
que  segundo  informações  do  investigado,  seria  jogador  de  rugby  em  Bucareste-Romênia.
Aplicação do art. 28 do CPP. Observa-se dos autos que, passados mais de 5 anos desde a prisão
em flagrante dos romenos, bem como da instauração deste inquérito policial, a identidade dos
demais membros do grupo criminoso permanece desconhecida. Das diligências que puderam ser
realizadas no país, constatou-se que várias informações consideradas úteis à investigação já não
constavam do banco de dados das companhias aéreas,  sendo provável  que o mesmo tenha
acontecido em relação às demais companhias de transporte aéreo localizadas no exterior. Dada
as dificuldades inerentes  à  investigação  dos  fatos  e  o  grande lapso  temporal  transcorrido,  é
provável  que a formulação de pedidos de cooperação internacional  não importe  em qualquer
resultado útil  à persecução criminal.  Carência de justa causa para o prosseguimento do feito.
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.

713. Processo: JF/CE-0001083-29.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 84/2018 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  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Realização  de  saque  de
parcela de seguro-desemprego mediante apresentação de documentação falsa em agência da
CAIXA localizada em Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Verifica-se
que o saque ocorreu em agência localizada em estado diverso da agência da correntista. A perícia
concluiu que a assinatura aposta no comprovante de saque não corresponde com a da vítima.
Identificou-se  pelas  imagens  uma  pessoa  suspeita,  mas  não  há  dados  adicionais  sobre  ela.
Consta nos autos notícia do assassinato de mulher com histórico de crimes da mesma natureza
que possui semelhança com a investigada, contudo o laudo pericial se mostrou inconclusivo no
que concerne a se tratar  da mesma pessoa. 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.

714. Processo: JF/CE-0813482-57.2017.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 423/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  OCORRÊNCIA  DO  CRIME  DE  TENTATIVA  DE
ESTELIONATO (CP, ART. 171, §3º C/C ART. 14, II). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
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DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS.  PROSSEGUIMENTO  NA
INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  suposto  crime  de
estelionato  na  modalidade  tentada  (CP,  art.  171,  §3º  c/c  art.  14,II),  tendo  em  vista  que  a
investigada teria tentado induzir o INSS em erro ao pleitear benefício previdenciário em nome de
terceira pessoa utilizando-se de procuração com indícios de falsidade. 2. Consta dos autos que a
investigada teria comparecido ao INSS como suposta procuradora de M.R.C, representante legal
da menor A.F.C.D, com o objetivo de requerer o benefício de pensão por morte ao qual a menor
faria jus após o falecimento de seu genitor. Entretanto, a autarquia previdenciária detectou indícios
de  falsificação  na  procuração  apresentada,  pois  apresentava  divergência  na  assinatura  da
outorgante. 3. Após realização de diligências restou comprovado que a representante legal da
menor não teria comparecido ao cartório para assinar a citada procuração, tendo em vista que
residia  em Tutoia/MA,  e  que  quem assinou  a  procuração  em seu  nome teria  sido  a  própria
investigada. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que
não restou caracterizado o crime de tentativa de estelionato contra o INSS, uma vez que a menor
teria direito a pensão por morte, considerando a qualidade de segurado do seu genitor, e que não
seria o erro formal na realização da procuração que invalidaria tal direito. E, quanto ao crime de
falsidade do documento público, considerou que para tal crime aperfeiçoar-se seria necessária a
comprovação de vício de vontade da pessoa que outorga a procuração, no sentido de ser falsa
não apenas a assinatura, mas a sua própria vontade de outorgar poderes e que, no caso em
análise,  a  vontade  consubstanciada  na  procuração  não  divergia  da  realidade  dos  fatos,  não
detendo a possível falsidade potencial de subverter a fé pública. 5. Discordância da Juíza Federal
por entender que existem diligências cabíveis. 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  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo,  o  caso  dos  autos.  7.  No  caso,  considero  prematuro  o  arquivamento  do  presente
procedimento, uma vez que, como bem informa a magistrada, não existem nos autos provas de
que o benefício que menor passou a ter direito, após o óbito de seu genitor, iria ser utilizado em
seu proveito, pois não consta qualquer depoimento de sua representante legal (mãe), mas tão
somente a oitiva da própria investigada. 8. Ante o exposto, presente a necessidade de realização
de novas diligências para a completa elucidação do fato, voto pela designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

715. Processo: JF/JFA-0008363-58.2017.4.01.3801-
INQ

Voto: 253/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art.
334-A), tendo em vista a apreensão de 110 maços de cigarros de procedência estrangeira em
estabelecimento comercial pertencente a particular. MPF: Promoção de arquivamento em relação
ao crime de contrabando (CP, art. 334-A), fundada na aplicação do princípio da insignificância.
Discordância do magistrado, por entender inaplicável o referido princípio aos fatos. Aplicação do
art. 28 do CPP. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao
"arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando
de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
de cigarros,  seja  pela  diminuta reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade de  se  dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a
persecução penal". No presente caso, foram apreendidos 110 (cento e dez) maços de cigarros de
origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta
investigada. Carência de informações sobre reiteração de conduta no mesmo crime. Insistência
no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

716. Processo: JF/JUA-0002679-80.2017.4.01.3825-
INQ

Voto: 319/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
JANAÚBA/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de redução à condição análoga a de escravo (art. 149
do CP), em fazenda localizada na zona rural do município de Verdelândia/MG. O apuratório foi
iniciado a partir de auto de prisão em flagrante, comunicando que, em atendimento a denúncia
anônima  noticiando  exploração  de  mão  de  obra  infantil  em  atividade  de  carvoejamento  em
fazenda das proximidades, policiais militares e membros do Conselho Tutelar de Janaúba/MG
dirigiram-se até o local para averiguar os fatos. Chegando à fazenda, a equipe de fiscalização
nada constatou. No trajeto encontraram o investigado dirigindo um veículo transportando 42 sacos
de carvão, além de 04 crianças e 1 adolescente. Abordados, os menores teriam relatado que
recebiam R$ 8,00 para realização da trabalhos na carvoaria, e que aquela seria a segunda vez
que prestavam tal serviço. O adolescente negou o fato. O investigado foi preso e, em seguida,
teve sua liberdade provisória concedida pelo Juízo, mediante o pagamento de fiança. As genitoras
afirmaram  que  o  suposto  serviço  era  prestado  sem  autorização  da  família.  No  curso  das
investigações, averiguou-se que não é desenvolvida atividade de carvoejamento na fazenda do
investigado, pois seu trabalho é apenas o transporte e comercialização da mercadoria produzida
por  fazendeiros  da  região.  Os  vizinhos  informaram desconhecer  a  prática  do  investigado  de
empregar menores. Posteriormente, as genitoras dos menores mudaram a versão inicialmente
apresentada, esclarecendo que, em conversa com os menores, foram informadas de que eles se
dirigiram à fazenda para a colheita de frutas e no retorno pegaram carona com o investigado.
MPF:  Arquivamento  com  base  na  ausência  de  diligências  complementares  capazes  de
demonstrar a prática do crime previsto no art. 149 do CP, sendo certo que apenas as declarações
iniciais dos menores não são suficientes para comprovar a submissão dos menores à exploração
de mão de obra. Discordância do magistrado, por entender necessário o aprofundamento das
investigações.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Observa-se  dos  autos  que  foram empreendidas
diligências a fim de elucidar os fatos, não sendo possível a extração de elementos mínimos que
comprovem que as crianças eram exploradas de tal modo a configurar a prática do crime previsto
no art. 149 do CP. As testemunhas não apontaram nenhum elemento que pudesse subsidiar o
aprofundamento das investigações. A genitoras dos menores negaram os fatos após nova oitiva.
Os  menores  declararam  terem  sido  pagos  pelo  investigado  em  duas  ocasiões,  sem  relatar
qualquer outro fato capaz de evidenciar a prática do crime do art. 149 do CP. A fragilidade dos
depoimentos aliada à inexistência de outros indícios capazes de evidenciar a prática do crime
impedem a continuidade das investigações. Carência de justa causa para o prosseguimento do
feito. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

717. Processo: JF/LVS-0000966-24.2017.4.01.3808-
INQ

Voto: 680/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LAVRAS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível prática de crime de estelionato majorado em desfavor da
Caixa Econômica Federal " CEF (CP, art. 171 §3). Apresentação à CEF de duplicatas simuladas.
Prejuízo calculado em R$ 866,00. MPF: Arquivamento fundado na ausência de interesse de agir,
tendo  em  vista  a  iminência  da  prescrição  e  inexistência  de  indícios  mínimos  de  autoria.
Discordância do magistrado. Revisão (CPP, art.  28 c/c LC nº 75/93, art.  62, IV). Extrai-se dos
autos  que  os  fatos  ocorreram  em  2006  e,  ultrapassados  mais  de  11  anos,  não  foram
desencadeadas  diligências  mínimas  aptas  a  elucidar  a  autoria  do  crime.  No  caso,  não  se
vislumbra, diante da antiguidade do fato investigado, a existência de linha investigatória idônea e
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eficaz.  Aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª Câmara: "A antiguidade do fato investigado, o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Carência de justa
causa para justificar 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

718. Processo: JF/MG-INQ-0047585-
36.2017.4.01.3800

Voto: 304/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime 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  magistrado,  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. Precedente 2ª CCR: IPL 0035657-
88.2017.4.01.3800, Sessão 697, de 27/11/2017, unânime. 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.

719. Processo: JF/MG-INQ-0048471-
35.2017.4.01.3800

Voto: 442/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime 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  magistrado,  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,
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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. Precedente 2ª CCR: IPL 0035657-
88.2017.4.01.3800, Sessão 697, de 27/11/2017, unânime. 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.

720. Processo: JF/MG-0037739-05.2011.4.01.3800-
INQ

Voto: 537/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ARTS.  297  E  304).  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO Nº  28 DA 2ª
CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial  instaurado para apurar a
possível prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (CP,
arts. 297 e 304), tendo em vista que o investigado teria apresentado, perante o Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA/MG),  diploma falso de técnico em mecânica
supostamente  emitido  pelo  CEFET.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  em  decorrência  da  prescrição  em  perspectiva  do  delito.  Discordância  do
magistrado. 3. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: 'Inadmissível o reconhecimento da extinção da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção de  inocência'.  4.
Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva  com fundamento em pena hipotética,  independentemente da existência  ou
sorte do processo penal'. 5. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime
previsto nos arts. 297 e 304, do CP é de 6 (seis) anos de reclusão e que o fato ocorreu em
26/02/2008,  a  extinção da punibilidade pela  prescrição da pretensão punitiva  estatal  somente
ocorrerá em 02/2020, conforme a regra prevista no art. 109, III, do CP. 6. Designação de outro
membro 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.

721. Processo: JF/MOC-0007829-
96.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 620/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Relato de recebimento de 01
(uma) cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) por vendedor ambulante em festa tradicional no
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município de São João da Ponte/MG, em 20/09/2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Após diligências, restou comprovado o óbito do investigado em 02/09/2016. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal.  Extinção da punibilidade (CP, art.  107, I).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

722. Processo: JF/PR/CAS-5002291-
74.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 329/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO  E/OU
CONTRABANDO  (CP,  ART.  334  E/OU  334-A).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  E  APLICAÇÃO  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  25  DA  2ª  CCR.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO
PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a
entrada em território nacional de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de
documentação necessária e 45 maços de tabaco para narguilé, configurando a prática do crime
de descaminho e/ou contrabando (art. 334 do CP e/ou 334-A). 2. A Procuradora da República
oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância, tendo em vista
que o valor das mercadorias apreendidas foi  de R$ 9.385,95,  sendo que o valor dos tributos
iludidos de R$ 3.291,22, seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00. E, com relação aos 45 maços
de  tabaco  para  narguilé,  fundamentou  o  arquivamento  na  Orientação  nº  25  da  2ª  CCR.  3.
Discordância do Magistrado, ao argumento de que os registros de reiteração de conduta impedem
a aplicação do princípio da insignificância. 4. Após análise preliminar, os autos foram devolvidos a
origem para a realização de novas diligências, tendo em vista a notícia de que os investigados
possuem outras apreensões de mercadorias e não constavam os seus respectivos valores, bem
como verificou-se que a Representação Fiscal para Fins Penais ora em análise não individualizou
a conduta de cada investigado, havendo apenas a descrição de cada mercadoria, seus valores e
os tributos iludidos, sendo o montante total atribuído aos três investigados indistintamente. 5. No
caso, após realização de diligências verificou-se que as investigadas M.A e M.L.F possuem mais
uma reiteração delitiva no crime de descaminho. No que se refere ao investigado V.P, foi apurado
que possui mais 03 reiterações, praticadas somente nos últimos cinco anos anteriores à presente
apreensão e mais 2 apreensões posteriores ao fato em análise, o que demonstra a habitualidade
nesse tipo de prática criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância. Porém as
novas diligências efetuadas não elucidaram a quem pertencia cada mercadoria apreendida e nem
o valor  do  tributo  iludido  por  cada  investigado  de  forma  individualizada.  6.  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. 7. Entretanto,
ressalta-se que consta dos autos que foram apreendidos 45 maços de tabaco para narguilé e de
acordo a Resolução nº 90/2007 da ANVISA há a obrigatoriedade de registro dos dados cadastrais
de todas as marcas de produtos fumígenos derivados do tabaco, fabricadas no território nacional,
importadas ou exportadas, bem como sobre as normas e os procedimentos a serem observados.
Não  havendo  o  devido  registro  do  produto,  fica  proibida  sua  importação,  distribuição,
comercialização e uso em território nacional. No caso, não consta notícia sobre as marcas dos
tabacos para narguilé importadas pelos investigados, nem se possuem ou não registro perante o
órgão  sanitário.  Tal  informação  é  essencial  para  correta  definição  do  crime  supostamente
praticado. Se for mercadoria proibida para importação, a conduta configura, em tese, o crime de
contrabando.  Caso  contrário,  os  fatos  podem caracterizar  o  crime de  descaminho.  8.  Sendo
assim, ante a ausência de individualização da conduta de cada investigado, de informações sobre
a  marca  dos  tabacos  para  narguilé  apreendidos,  a  oitiva  dos  investigados,  bem  como  a
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inexistência nos autos de indicação a quem pertenceria os tabacos para narquilé, deve-se dar
prosseguimento às investigações com intuito de esclarecer tal fato. 9. Diante do exposto, voto pelo
prosseguimento das investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

723. Processo: JF/PR/CAS-5007823-
29.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 46/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a entrada em território
nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
necessária, configurando a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. O Procurador da
República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,
tendo em vista que, embora a investigada possua reiteração delitiva, o valor dos tributos iludidos
foi de R$ 3.430,04, "considerando que para a aplicação do princípio da insignificância em casos
em que o agente é habitual na mesma prática delitiva, faz-se necessário considerar a soma dos
débitos consolidados nos últimos cinco anos. Sendo esta inferior a dez mil reais (R$ 7.266,10), a
atipicidade material deve ser reconhecida". 3. Discordância do Magistrado, ao argumento de que
os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância. 4. A 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado
no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. 5.
No caso, após oficiada, a Receita Federal informou que a investigada possui 05 autuações por
importação irregular de mercadorias, ocorridas de 2014 a 2017, cuja soma dos tributos iludidos é
de R$ 7.266,10. Verifica-se, ainda, conforme consulta ao sistema COMPROT, que a investigada
foi autuada mais duas vezes após a presente autuação, fato que demonstra a habitualidade nesse
tipo de prática criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância. 6. Prosseguimento
das investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

724. Processo: JF-PT-0000020-76.2016.4.05.8205-
INQ

Voto: 82/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Representação formulada por Presidente do Conselho Secional da OAB/PB em
face de advogado, pelo crime de difamação (CP, art. 139), tendo em vista a gravação de vídeo
veiculado pela internet, no qual o representado alega que o representante estaria lhe oferecendo
o  pagamento  de  anuidades  vencidas  em  troca  de  voto  para  sua  reeleição.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se nos autos que não ocorreu o pagamento
de anuidades pelo representante. O investigado informou perante a autoridade policial que no dia
em que o vídeo foi  gravado estava  alcoolizado  e que  suas  palavras foram ditas  em tom de
brincadeira  e,  por  consequência,  mal  interpretadas.  Consta nos  autos novo vídeo,  no qual  o
investigado se retrata dos fatos difamatórios. Extinção da punibilidade tendo em vista a retratação
do investigado antes da prolação de sentença condenatória. Aplicação do art. 143 c/c art. 107, VI
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do Código Penal.  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.

725. Processo: JFRS/SLI-5004037-
62.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 248/2018 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.  CONTRABANDO  DE  ARMA DE  PRESSÃO.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  IMPORTAÇÃO  DE
PRODUTOS  CONTROLADOS.  INAPLICABILIDADE  DA  TESE  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Representação criminal instaurada para apurar suposta
prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão pela Receita Federal,
de  1  (uma)  arma  de  pressão,  de  origem  e  procedência  estrangeira,  sem  documentação
comprobatória de sua regular importação. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito por entender que, tendo em vista a controvérsia da proibição da importação,
ou  da  exigência  de  autorização  prévia  de  importação  pelo  Exército  em  casos  de  bagagem
acompanhada (art. 218, §1º, do Decreto 2665/2000), não há como imputar ao portador da arma o
crime de contrabando. No caso, considerou possível a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que o armamento seria de baixa lesividade e de uso permitido. 3. O Juízo da 2ª Vara
Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões expendidas pelo órgão ministerial,
por entender, no caso, que a importação de arma de pressão sujeita-se à autorização prévia do
Exército, devendo se submeter a normas específicas que visam tutelar interesses que vão além
do meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública. 4. 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,
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 n° 1.16.000.001660/2017-49, 688ª
Sessão Ordinária, 11/09/2017, unânime). 7. 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.

726. Processo: JF/SP-0012266-85.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 648/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS
(CP,  art.  171 §3).  Recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário,  relativas ao
período de outubro/2010 a junho/2012, após o óbito da titular. Promoção de arquivamento com
base na ausência de indícios de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de São
Paulo/SP, considerando necessário o aprofundamento das investigações. Revisão (CPP, art. 28
c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Com relação  ao  aspecto  criminal,  o  arquivamento  do  presente
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procedimento é medida que se impõe. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Inexistência
de informações sobre representante legal ou procurador habilitado. Ausência de renovação de
senha do cartão magnético. Impossibilidade de se obter registros de imagens de CFTV, uma vez
que passados 06 (seis) anos desde a data dos fatos. Indícios de autoria delitiva não evidenciados.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Insistência  no
arquivamento.  Ressalte-se,  entretanto,  que  esta  2ª  CCR,  após  realizar  levantamento  dos
procedimentos que tratam de condutas semelhantes encaminhadas pela 5ª VF/SP, expediu Ofício
ao  Diretor  de  Benefícios  do  INSS  solicitando  informações  quanto  à  adoção  de  providência
administrativa  específica  perante  as  agências  mantenedoras  indicadas,  a  fim  de  coibir  a
concessão/manutenção de benefícios indevidos e outras fraudes,  bem como informações dos
bancos pagadores acerca do chamamento dos beneficiários para fazer a prova de vida ou de
interrupção do pagamento daqueles segurados que não efetuaram a renovação de senha no
prazo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

727. Processo: JF/SP-0014238-90.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 86/2018 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 instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Suposto crime de
contrabando (CP, art. 334-A), consistente na apreensão, em estabelecimento comercial, de três
máquinas  caça-níquel  com  componente  de  origem  estrangeira  (video  bingo).  Promoção  de
arquivamento  fundada  na  ausência  de  lesividade  da  conduta,  tendo  em  vista  a  pequena
quantidade  de equipamentos  apreendidos  e  o  baixo  valor  atribuído pela  Receita  Federal  aos
componentes, no caso, R$ 6,00 (seis reais). Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do
CPP. Constatada, em tese, a materialidade do delito, tendo em vista a comprovação da origem
estrangeira de determinadas peças. Prejudicada a indicação da autoria do crime de contrabando,
uma vez que os responsáveis pela importação das máquinas e pela instalação das mesmas nos
estabelecimentos comerciais não são os próprios donos ou responsáveis pelo estabelecimento
onde foram apreendidas. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 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.

728. Processo: JF/SP-0014240-60.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 85/2018 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. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. APREENSÃO DE 450 MAÇOS DE
CIGARRO  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art.  334-A). Apreensão de 670 maços de
cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal, apta
a comprovar a regular importação. 2. Representação Fiscal para Fins Penais informou que foram
apreendidos 450 maços de cigarros, sendo o valor dos tributos iludidos de R$ 1.125,00. 3. O il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender que seria
aplicável ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos
não ultrapassam o valor estipulado como paradigma de R$ 10.000,00. 4. O MM. Juiz Federal, no
entanto, discordou do entendimento ministerial, aduzindo ser inaplicável ao caso o princípio da
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insignificância, e que existem indícios suficientes de autoria e materialidade da prática do ilícito,
ressaltando, inclusive, entendimento firmado pela 2ª CCR, por meio da orientação nº 25/2016,
sobre o tema. 5. O caso não se cuida de "iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou
imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria", conduta tipificada como
descaminho. A conduta ora analisada é a de "importar ou exportar mercadoria proibida", ou seja,
além da lesão ao erário público, há possível ofensa à saúde, moral, higiene e indústria nacional,
razão pela qual inaplicável o entendimento exposto pelo Procurador da República oficiante. 6.
Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adequem  ao  contrabando  de  cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução
penal". 7. No caso em tela, foram apreendidos 450 (quatrocentos e cinquenta) maços de cigarros
de procedência duvidosa " que ultrapassa o patamar de 153 (cento e cinquenta e três) maços ",
importados com fins comerciais, sem o cumprimento das exigências legais, fato que impossibilita
a aplicação do princípio da insignificância. 8. Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

729. Processo: JF-SS-0000323-36.2015.4.05.8202-
INQ

Voto: 168/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  falsidade  documental  (CP,  art.  297),  por
proprietários de empresas de transporte.  Segundo consta,  em outubro de 2014, caminhão de
carga foi abordado por policiais rodoviários federais, que solicitaram ao motorista a documentação
de tal veículo. Na conferência, os policiais rodoviários verificaram junto ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes " DNIT que a Autorização Especial de Trânsito " AET, documento
necessário para o tráfego, em rodovias, de veículos desse porte, pertencia a conjunto veicular
diverso e de outra empresa transportadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Após a oitiva de diversas pessoas encontrou-se a responsável pela solicitação
das AETs para os veículos da empresa investigada. Ao ser ouvida, a declarante informou ser a
única que solicita e envia os dados dos veículos para que escritórios credenciados emitam as
Autorizações Especiais de Trânsito, acrescentando não saber o motivo da AET sob investigação
conter dados divergentes do sistema DNIT. O proprietário do veículo aduziu que as divergências
encontradas na AET poderiam ter se dado devido ao fato de sua empresa ter prestado serviço à
empresa a qual consta no sistema DNIT como a favorecida pela AET em questão. As AET's são
emitidas eletronicamente, através de sistema de gerenciamento de autorizações, ficando a cargo
do solicitante a impressão do documento. Por esta razão, é imprescindível a fiscalização para
confrontar  os  dados apresentados com os constantes no sistema do  DNIT.  Verifica-se  que o
documento  é  obrigatoriamente  objeto  de  conferência  pelo  agente  policial  junto  ao  sistema
credenciado do DNIT. Além do mais, após a oitiva de todos os envolvidos e esclarecimentos sobre
o sistema não foi possível a extração de elementos concretos que indiquem o autor da possível
falsificação. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

730. Processo: JF-SS-0000472-95.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 328/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em
vista a inserção de dados falsos em relação aos valores das taras em Autorização Especial de
Trânsito  "  AET,  utilizada  por  veículos  e  semirreboques  que  trafegavam  no  município  de
Cajazeiras/PB.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O  dono  da
empresa de produtos alimentícios e proprietário dos veículos informou que a responsável pela
inserção  dos  dados  na  Autorização  Especial  de  Trânsito  seria  a  empresa  de  transportes.  A
empresa de transportes, por sua vez, informou que a AET foi emitida com dados dados fornecidos
pelo dono empresa através de e-mails e ligações telefônicas. Não se extrai dos autos indícios de
que  o  proprietário  dos  veículos  tinha  consciência  da  falsidade  do  documento.  Possível
irregularidade  administrativa,  decorrente  de  equívoco  no  lançamento  das  informações  nos
documentos.  Carência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento da
investigação  criminal.  Precedente  2ª  CCR:  0000486-79.2016.4.05.8202,  Sessão  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.

731. Processo: JF-SS-0000651-29.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 65/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto de bem pertencente ao Instituto Nacional do
Seguro Social " INSS (CP, art. 155). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Após a
realização  de  diligências,  restou  informado que  o  sistema  de  circuito  interno  de  imagens  de
segurança  estava  inoperante  na  data  do  fato.  Os  funcionários  da  agência  não  indicaram
elementos capazes de apontar para o possível autor do delito. Carência de indícios mínimos de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

732. Processo: PRM-JND-3422.2015.000085-9-INQ Voto: 50/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
benefícios  assistenciais  investigados na "Operação Corredeira".  As  investigações constataram
que benefícios concedidos com a intermediação de procuradores de determinada empresa de
assessoria foram obtidos mediante apresentação de documentos falsos acerca da composição do
grupo e da renda familiar. Em reavaliação do benefício dos autos, verificou-se que foi apresentada
declaração de separação de fato falsa e omissão da renda do filho do beneficiário. A autarquia
concluiu pelo recebimento indevido do benefício assistencial  a pessoa idosa,  pelo período de
29/07/2008 a 30/11/2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ao ser
ouvido,  o  investigado afirmou que sempre  residiu  com sua esposa  e seu filho  e  que  ambos
possuem rendas.  Acrescentou  que  nunca  assinou  declaração  de  separação  de fato,  tendo  o
representante da empresa apenas afirmado que teria direito ao benefício. O perito concluiu que a
assinatura  aposta  na  declaração  de  separação  de  fato  não  partiu  do  punho  do  investigado.
Verifica-se que o investigado é pessoa humilde e de baixa instrução, sem qualquer informação
sobre os ditames legais para a concessão do benefício. Não verificação, no caso concreto, da
existência de dolo na conduta do investigado, uma vez que desconhecia as fraudes realizadas
pela empresa intermediária, acreditando ser legítima a obtenção do benefício. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

733. Processo: 1.14.015.000156/2017-37 Voto: 357/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

734. Processo: 1.19.005.000125/2017-19 Voto: 75/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MARÍLIA/TUPÃ/LINS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N° 75/93).
POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO
(CP, ART. 149) E DE ALICIAMENTO DE TRABALHADORES DE UM LOCAL PARA OUTRO DO
TERRITÓRIO  NACIONAL (CP,  ART.  207).  AUSÊNCIA DE  CONEXÃO  PROBATÓRIA ENTRE
PROCEDIMENTOS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1.  Notícia  de fato instaurada inicialmente
pela PRM-Balsas/MA, com base em ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de São João dos
Patos/MA, noticiando a prática, em tese, dos crimes de redução à condição análoga à de escravo
e de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional (CP, arts. 149 e
207). 2. Colhe-se dos autos a informação de que 55 trabalhadores teriam saído do Município de
Mirador/MA,  após  sofrerem  aliciamento,  com  a  promessa  de  emprego,  no  município  Flórida
Paulista/SP, em condições consideradas análogas às de escravo. 3. O Procurador da República
de Balsas/MA promoveu o declínio de atribuições à PRM-Marília/SP, ao argumento de que os
crimes  concorrem materialmente,  em conexão probatória:  a)  um antecedente,  consistente  no
aliciamento de trabalhadores de um local (Mirador/MA) para outro do território nacional (Flórida
Paulista/SP);  b)  e  outro  posterior,  consumado  no  local  de  trabalho  das  vítimas,  em  Flórida
Paulista/SP. Para tal entendimento aplicou o disposto no art. 78, II, "a" do CPP, o qual determina a
preponderância do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave, no caso, o previsto
no art. 149 do CP. 4. O Procurador da República oficiante na PRM-Marília/SP suscitou conflito de
atribuições, por entender ausente o instituto da conexão probatória entre os crimes, uma vez que
"as circunstâncias fática e probatórias da primeira conduta (aliciamento de trabalhadores) não
influem no julgamento da segunda, sendo inaplicável o disposto no art. 76, inciso III, do Código
Penal  (HC 201000618282,  Laurita  Vaz,  STJ "  Quinta  Turma,  DJE de18/10/2010),  devendo  o
primeiro delito ser julgado no local em que foi consumado, ou seja, Mirador/MA". Acrescentou,
ainda, a ausência do risco de decisões contraditórias. 5. Da análise atenta dos autos, observa-se
que  as  condutas  delitivas  foram  praticadas  em  contextos  e  cidades  diversas,  inexistindo
elementos concretos que demonstrem que as provas a serem produzidas para a apuração de um
dos  delitos  interfira  necessariamente  na  apuração  do  outro,  assim  como  não  há  nenhuma
circunstância que aponte para o risco de prolação de decisões conflitantes, visto que o crime de
redução  à  condição  análoga  a  de  escravo  independe  da  efetiva  condenação  no  crime  de
aliciamento de trabalhadores,  e vice-versa. 8. Voto pelo conhecimento do conflito negativo de
atribuições,  e,  no mérito,  por sua procedência para reconhecer a atribuição do Procurador da
República suscitado para o prosseguimento da investigação em relação ao crime de aliciamento
de trabalhadores de um local para outro do território nacional (art. 207, CP).

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.

735. Processo: 1.29.009.001070/2017-88 - Eletrônico Voto: 690/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334).  MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se
de notícia de fato  instaurada para apurar  a entrada em território nacional  de mercadorias de
procedência estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando a prática
do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. A Procuradora da República oficiante requereu o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância,  tendo em vista que o valor das
mercadorias apreendidas foi de R$ 653,52, sendo que o valor dos tributos iludidos de R$ 326,76,
seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00. 3. 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.  4.  No  caso,  consta  dos  autos  e  em
consulta  ao  sistema  COMPROT,  que  a  investigada  possui  mais  02  reiterações,  praticadas
somente  nos  últimos cinco anos anteriores à  apreensão,  fato  que demonstra  a  habitualidade
nesse  tipo  de  prática  criminosa  e  impede  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  5.
Prosseguimento das investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido.  Participou da votação o  Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

736. Processo: DPF/DVS/MG-00134/2017-INQ Voto: 683/2018 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA
CRISTINA TAVARES TORRES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos
Correios situada na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG. CP, art. 157, § 2º, I, II e V. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  "  2ª  CCR).  Constatou-se  dos  autos  que  foram
subtraídas as quantias de R$ 131.376,83 (cento e trinta e um mil, trezentos e setenta e três reais
e três centavos)  pertencentes exclusivamente ao Banco Postal.  Danos ao serviço postal  não
evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou
destruição  de  bens  cedidos  pela  franqueadora,  não  restando  configurado,  no  caso,  real  e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

737. Processo: DPF/JFA-00430/2017-INQ Voto: 681/2018 Origem:  GABPRM1-ZCTS  -  ZANI
CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos
Correios, situada na cidade de Rio Novo/MG, em 07/07/2017. CP, art. 157, § 2º, I, II e V. Revisão
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de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  "  2ª  CCR).  Constata-se  dos  autos  que  foram
subtraídas  as  quantias  de  R$  2,70  (dois  reais  e  setenta  centavos)  pertencentes  a  Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 5.297,28 (cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e
vinte e oito centavos) pertencentes ao Banco Postal. Danos ao serviço postal não evidenciados.
Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de
bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à
empresa  pública  federal.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe  25/4/2016;  CC  nº
133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão
de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até
o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

738. Processo: DPF-TAB/AM-00061/2016-INQ Voto: 189/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de tráfico de drogas (art.  33 da Lei  11.343/06).  A
indiciada admitiu ter recebido a droga em Tabatinga/AM, ocasião em que a colocou em seu corpo,
e seguiu rumo a Benjamin Constant/AM junto a outra investigada não localizada. Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR/MPF). Após diligências, não foi possível colher elementos que
comprovem  a  internalização  da  droga  pelas  investigadas.  Constatação  de  que  a  droga  foi
recebida em território nacional com destino à capital do Estado do Amazonas. Fatos restritos à
localidade. Inexistência 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.

739. Processo: PR/SP-3000.2017.002487-2-INQ Voto: 227/2018 Origem: GABPR21-KLJK -  KAREN
LOUISE JEANETTE KAHN

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. 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

740. Processo: SR/PF/CE-01328/2015-INQ Voto: 95/2018 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Ofício  encaminhado pela  Justiça do Trabalho noticiando possível  prática do
crime de uso de documento falso, tendo em vista a notícia de uso de atestado médico falso, por
parte de empregado, para justificar ausência ao trabalho. CP, art. 304. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n°  32 da 2a CCR).  Constata-se dos autos que o atestado médico foi
apresentado  ao  empregador,  não  acarretando  qualquer  lesão  à  administração  judiciária.
Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Carência  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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

741. Processo: 1.04.005.000104/2017-26 - Eletrônico Voto: 47/2018 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 apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III), por parte
de  advogado  que  teria  sacado  indevidamente,  com  alvará  judicial,  valores  depositados
judicialmente por seus clientes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Prejuízo
restrito ao particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

742. Processo: 1.11.000.000860/2016-80 Voto: 225/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Civil.  Expediente  encaminhado  pela  Secretaria  de  políticas  da  Previdência  Social,
noticiando que o Município de Pindoba/Al estaria descontando contribuições previdenciárias na
remuneração dos Servidores  Públicos,  sem que fosse efetivado  o devido repasse  à Unidade
Gestora do RPPS,  no período de 01/2012-12/2015. Possível  prática do crime de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR/MPF). A
narrativa  gira  em  torno  apenas  da  ausência  de  repasse  das  contribuições  descontadas  dos
servidores  ao  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  (RPPS),  não  havendo dano ao  Instituto
Nacional do Seguro Social. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência  de  elementos  que  justifiquem  por  ora  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
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.

743. Processo: 1.11.000.001424/2017-17 - Eletrônico Voto: 374/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  expedido  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Marechal
Deodoro/AL, informando a ocorrência de movimentação financeira em conta na Caixa Econômica
Federal pertencente à pessoa já falecida. Os herdeiros da falecida requereram alvará judicial com
a finalidade de levantar os valores contidos em sua conta corrente. Entretanto, a CEF informou
que inexistia valores a serem recebidos, uma vez que a conta teria sido movimentada por meio do
cartão do titular da conta. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Verifica-se dos autos a ausência
de indícios de que houve fraude praticada em detrimento da CEF, uma vez que, até o presente
momento, há notícia de que os saques ocorridos após o óbito da titular da conta foram por meio
de cartão magnético e senha. Inexistência de prejuízo a ser suportado pela CEF. A narrativa não
evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual
prejuízo se dá em detrimento da boa-fé de particulares. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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.

744. Processo: 1.14.000.003494/2017-90 Voto: 94/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por grupo empresarial noticiando que determinadas
pessoas  que  se  identificam  como  procuradores  com  atuação  junto  ao  Instituto  Nacional  de
Propriedade Intelectual, entraram em contato informando sobre a existência de processo aberto
em relação às marcas de empresas, notadamente a respeito de conflito por similitude de nomes.
Segundo narra, a conduta da suposta Procuradoria tem como propósito compelir as empresas a
contratarem serviços. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Nota-se
da  narrativa  o  emprego  de  ardil  para  indução  da  vítima  em erro,  a  fim  de  que  esta  efetue
prestação  econômica  em  favor  do  agente.  Eventual  prejuízo  em  detrimento  da  boa-fé  de
particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

745. Processo: 1.14.000.003827/2017-81 Voto: 93/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação relatando suposta prática de desvio de recursos do patrimônio de
associação pelo então Presidente.  Possível  prática do crime de apropriação indébita (CP, art.
168).  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32).  Prejuízo restrito  aos particulares.
Inexistência  de prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da União.  Ausência  de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

746. Processo: 1.16.000.003713/2017-66 - Eletrônico Voto: 43/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  por
instituição  religiosa,  noticiando  que  determinado  indivíduo  teria  se  apresentado,  por  meio  de
documentos  falsos,  como  líder  religioso  com  objetivo  de  obter  autorização  para  estabelecer
comunidade religiosa. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Possível fato praticado em detrimento de
instituição religiosa e seus integrantes, inexistindo elemento que aponte ofensa direta aos bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Carência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

747. Processo: 1.18.001.000716/2017-63 - Eletrônico Voto: 474/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do crime de furto qualificado (CP, art.
155,  I  e II)  contra agência dos Correios situada em Alexânia/GO, em 07/08/2017. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos que foi subtraída a
quantia  de  R$  51.966.04  (cinquenta  e  um mil,  novecentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  quatro
centavos)  pertencente  apenas ao Banco Postal.  O prejuízo  pelo  dano à  agência  também foi
suportado pelo banco postal. Danos ao serviço postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC
nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-
11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão,  24/4/2017, unânime).  Não ocorrendo com a
infração prejuízos penalmente relevantes a bens,  serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

748. Processo: 1.20.000.000627/2017-79 Voto: 57/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  anônima  formulada  perante  o  Ministério  da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União, na qual a noticiante relata supostos
homicídios praticados no Pronto de Socorro pertencente ao município de Várzea Grande /MT.
Segundo relato,  os homicídios  seriam praticados com o desligamento de aparelhos médicos.
Possível crime de homicídio (CP, art. 121). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 "
2ª  CCR).  Competência  da  Justiça  Estadual  para  o  processamento  e  o  julgamento  do  feito.
Ausência  de  participação  de  servidor  público  federal.  Carência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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749. Processo: 1.20.000.001912/2017-15 Voto: 51/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto exercício ilegal  da medicina (CP, art.  282).  Denúncia  realizada pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia noticiando exercício ilegal de medicina por farmacêutica.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32).Não há nos autos indícios de utilização de documento ou
informação falsa perante o Conselho Regional de Medicina. O fato de os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina (autarquias federais) desempenharem a função de "fiscalizar o exercício
da profissão de médico" (art. 15, c, do Decreto nº 44.045), não tem o condão de, por si só, fixar a
atribuição federal para investigar o caso. Delito que tem por sujeito passivo a coletividade e por
objeto jurídico tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou
interesse  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Precedentes deste Colegiado (Voto nº 4746/2016, Procedimento MPF nº 1.26.005.000212/2015-
70, julgado em 21/06/2016; Voto nº 8173/2016, Procedimento MPF nº 1.27.003.000140/2016-24,
julgado  em  17/11/2014).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

750. Processo: 1.20.004.000342/2017-06 - Eletrônico Voto: 383/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155), tendo em vista o relato da subtração de
gados pertencentes à comunidade indígena. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
subtração de bens patrimoniais de comunidade indígena não diz respeito à disputa por direitos
indígenas. No caso, os indígenas suspeitam que a pessoa flagrada tentando retirar uma cabeça
de gado das terras tenha furtado outros animais. Conflitos que não afetam os direitos indígenas. A
competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa
sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013). 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.

751. Processo: 1.22.000.003291/2017-21 Voto: 376/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da 3ª Vara do Trabalho de Contagem " MG,
em que se comunica possível  prática de crime contra a organização do trabalho (art.  203 do
Código Penal) nos autos de Ação Trabalhista. Relato de que a empresa condenada ao pagamento
das verbas devidas ao trabalhador estaria se utilizando de artifícios para fraudar a execução.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  O  Conselho  Institucional  do  MPF,  ao
apreciar e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no
sentido de que "a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem
significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda
mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o
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CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas
trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a
competência  para  a  Justiça  Federal"  (NF  nº  1.24.000.000526/2016-78,  unânime,  4ª  Sessão
Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra
a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos
dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

752. Processo: 1.23.000.002589/2017-87 Voto: 725/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Representante
relata que teve sua carteira de identificação militar furtada em quarto de hotel. Suposto crime de
furto (CP, art. 155). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo
restrito à particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

753. Processo: 1.23.001.000525/2017-31 Voto: 106/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de esbulho possessório (CP, art.
161, §1º, II) e de ameaça (CP, art. 147) em detrimento de beneficiário de lote de assentamento do
INCRA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas
narradas  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou de suas entidades. A conduta delitiva não representou qualquer ameaça à
titularidade da terra, que continua pertencendo ao INCRA. Prejuízo restrito aos particulares que
tiveram  seus  lotes  invadidos.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:
Procedimento nº 1.13.000.000222/2016-94, 697ª Sessão, de 27/11/2017, unânime). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

754. Processo: 1.23.007.000507/2017-08 - Eletrônico Voto: 382/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o noticiante
relata que pessoas estão tentando invadir terra rural de sua propriedade. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo documentos juntados pelo noticiante, trata-se
de propriedade particular na qual a titulação foi realizada pelo Instituto de Terras do Pará, órgão
estadual. Ausência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas  entidades autárquicas  ou empresas públicas.  Homologação do declínio  em favor  do
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Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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.

755. Processo: 1.24.000.001204/2017-27 Voto: 682/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o
noticiante solicita providências para defesa de determinado indivíduo, tendo em vista a ilegalidade
de sua prisão expedida nos autos de ação penal que tramita na 7ª Vara Criminal de João Pessoa.
Segundo relado, a prisão decorria da abertura de empresa fantasma, sendo o individuo inocente.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual defesa do acusado
deverá ser  feita por advogado ou defensoria pública.  Inexistência de elementos que denotem
ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF,  art.  109,  I  e IV).
Carência  de  elementos  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

756. Processo: 1.25.004.000221/2017-70 - Eletrônico Voto: 359/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  escrita,  de  difícil  compreensão  e  sem
identificação do noticiante,  comunicando que determinada associação de produtores rurais  do
município Guarapuava/PR não estaria repassando valores para os produtores rurais para compra
de alimentos e merenda escolar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades (CF, art. 109, I e IV). Carência de elementos capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

757. Processo: 1.25.005.000854/2017-78 - Eletrônico Voto: 352/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  Vara  Cível  de  Ortigueira/PR,
comunicando possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) consistente na
utilização, em feito que tramitou naquele Juízo, de procuração por instrumento púbico em nome
de um indígena, com suspeita de irregularidade, lavrada pelo Cartório de Tamarana/PR. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Documento  supostamente  falsificado  utilizado
perante Juízo 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

758. Processo: 1.25.005.000855/2017-12 - Eletrônico Voto: 353/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  Vara  Cível  de  Ortigueira/PR,
comunicando possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) consistente na
utilização, em feito que tramitou naquele Juízo, de procuração por instrumento púbico em nome
de indígena, com suspeita de irregularidade, lavrada pelo Cartório de Tamarana/PR. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Documento supostamente falsificado utilizado perante
Juízo 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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.

759. Processo: 1.25.005.000859/2017-09 - Eletrônico Voto: 337/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso de documento público falso (CP, art. 304), tendo vista a
apresentação de procuração por instrumento público com suspeita de falsidade em processo que
tramita  na  Vara  Cível  da  Comarca  de  Ortigueira/PR.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). O mencionado uso de documento falso deu-se em processo que
tramita  na Justiça  Estadual,  ou seja,  não  foi  perpetrado em detrimento  de bens,  serviços  ou
interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Aplicação  da
Súmula 546 STJ " A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é
firmada  em razão  da  entidade  ou  órgão  ao  qual  foi  apresentado  o  documento  público,  não
importando a qualificação do órgão expedidor". Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

760. Processo: 1.26.000.000095/2018-37 - Eletrônico Voto: 424/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Auto de
infração lavrado pela ANVISA noticiando a fabricação e comercialização de produto sem o devido
registro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a
bem, interesse ou serviço da união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso
não se enquadra nas hipóteses dos incisos IV, V do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência
de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

761. Processo: 1.26.000.000181/2018-40 - Eletrônico Voto: 492/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o noticiante
informa que terceiros estariam utilizando o seu CPF indevidamente para compra de um carro.
Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços
e  interesses  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

762. Processo: 1.26.000.003470/2017-10 - Eletrônico Voto: 484/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão na
qual o noticiante informa que indivíduo estaria se apresentando como técnico de enfermagem
mesmo sem ter registro no Conselho Regional de Enfermagem. Relata,  ainda,  que o referido
indivíduo é proprietário de empresa que fornece curso de formação para socorristas e estaria
utilizando emblemas do SAMU, bombeiro e Ministério da Saúde nos anúncios de divulgação do
curso de forma irregular. Possíveis crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e exercício ilegal
de profissão (art. 47 do decreto-lei nº 3.688/41) Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Possível
fraude praticada contra particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

763. Processo: 1.27.000.002865/2017-68 - Eletrônico Voto: 202/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada 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. 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
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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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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.

764. Processo: 1.27.000.002978/2017-63 - Eletrônico Voto: 331/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada 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. 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.

765. Processo: 1.30.001.004961/2017-45 Voto: 105/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  furto  de  aparelho  telefônico,  ocorrido  nas
dependências do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CP, art. 155. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Circunstâncias fáticas que denotam ter o suposto furto ocorrido fora
da  aeronave,  não  se  tratando de  crime cometido  a  bordo  de  aeronave,  de  forma a  atrair  a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IX, da Constituição Federal. 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.

766. Processo: 1.30.001.005340/2017-89 Voto: 603/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 o
noticiante  solicita  investigação dos responsáveis  por  chacina no bairro  Vigário  Geral/RJ,  com
provável atuação de grupo de extermínio e milícia. Segundo relato, além de vários homicídios, os
criminosos estariam realizando cobrança de comerciantes, bem como explorando serviço de TV a
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cabo clandestina. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato que
não aponta para a existência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

767. Processo: 1.30.020.000448/2017-57 Voto: 97/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante  relata  ter  sido ameaçado por  terceiros  para  deixar  o  sítio  onde  vive.  CP,  art.  147.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Ameaça  praticada  contra  particular.
Inexistência  de prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da União.  Ausência  de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

768. Processo: 1.30.020.000537/2017-01 Voto: 243/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
noticiante relata que sua filha estaria sofrendo ameaças. CP, art.  147. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Ameaça praticada contra particular. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

769. Processo: 1.33.003.000281/2017-21 Voto: 212/2018 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 estelionato majorado (CP,  art.  171,  §3º).  Saque
indevido de precatório depositado no Banco do Brasil  de Criciúma/SC. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Ato  praticado  contra  sociedade de economia  mista.
Aplicação da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete a Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes
praticados  em  seu  detrimento".  Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou
interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

294/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

770. Processo: 1.33.016.000115/2017-85 - Eletrônico Voto: 90/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO DO SUL-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168), tendo em vista o relato de
que genitor de beneficiário do INSS estaria negligenciando cuidados e se apropriando dos valores
recebidos por seu filho. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR/MPF). Não há informação
de conduta delitiva praticada diretamente em desfavor de bens, serviços ou interesse da União ou
de quaisquer das suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Os fatos
sugerem a ocorrência de crime praticado contra particular. 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.

771. Processo: 1.34.001.000355/2018-92 Voto: 440/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação informando sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06). Alega o representante que um grupo teria montado uma refinaria de
cocaína em prédio localizado no centro da cidade de São Paulo. Revisão de declínio (Enunciado
n°  32 "  2ª  CCR/MPF).  Verifica-se  da narrativa  do representante que os  fatos  são restritos à
localidade. Inexistência 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.

772. Processo: 1.34.001.010455/2017-46 Voto: 237/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante  relata  ser  vítima  de  ameaça  e  perseguição.  CP,  art.  147.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Ameaça praticada contra particular. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

773. Processo: 1.34.001.010528/2017-08 Voto: 240/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
representante de movimento político noticia a prática de diversos crimes pelos integrantes de
movimento partidário diverso. Segundo o noticiante, apesar da promessa de vínculo associativo
ao  movimento  como  contrapartida  ao  pagamento  de  valores,  não  ocorreria  nenhum  tipo  de
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integração do contribuinte à pessoa jurídica correspondente ao movimento. Também relata uma
possível  remessa de valores ao exterior,  sem sua correlata declaração em desacordo com as
autoridades competentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Em diligências
preliminares  observou-se  a  existência  de  diferentes  planos  para  associação  ao  referido
movimento. Relatório de Pesquisa não apontou nenhum convênio entre a empresa e o Poder
Público,  inexistindo  qualquer  indício  de  cometimento  de  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional,  lavagem de  capitais  ou  evasão  de  divisas.  Quanto  à  possível  prática  do  crime  de
estelionato, praticado mediante oferecimento de planos para associação ao movimento, verifica-
se que o eventual prejuízo se dá em detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de lesão a
bens,  serviços  e  interesses  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

774. Processo: 1.34.001.010972/2017-15 Voto: 54/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em
vista o relato de testemunha que, em audiência trabalhista, afirmou ter alterado os horários de
controle  de ponto de outros funcionários  na época em que prestou serviços para a  empresa
reclamada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Possível falsidade
ocorrida em empresa privada. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e IV). Carência de elementos capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

775. Processo: 1.34.001.010986/2017-39 Voto: 99/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual o noticiante narra que determinado escritório de advocacia estaria captando clientes de forma
indevida através da utilização de informações constantes nos currículos cadastrados pela internet.
Segundo narra, o escritório, ao colher informações sobre as últimas contratações, se passa pelo
sindicato da categoria oferecendo proposta de ação de revisão da rescisão. CP, art. 171. Revisão
de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Eventual  prejuízo  em detrimento  da  boa-fé  de
particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

776. Processo: 1.34.001.011054/2017-11 Voto: 53/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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 comunica a possível prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, §3º). Segundo
relato, após sair de uma loja de shopping o representante foi abordado por seguranças devido a
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falsa  denúncia  de  uma  vendedora  que  o  apontou  como  responsável  por  um  possível  furto.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bem,
serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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.

777. Processo: 1.34.043.000670/2017-42 Voto: 131/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata ser vítima de ameaça e de injúria racial por meio de mensagens recebidas em
seu celular. CP, art. 147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Ameaça praticada
contra particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

778. Processo: 1.11.000.001368/2017-11 - Eletrônico Voto: 566/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de denúncia formulada por vereadores e diretório de partido
político na qual noticia supostas irregularidades referente a ausência de depósito do FGTS nos
anos de  2009 e  2010 pela  prefeita  do  município  de  Anadia/AL.  Recebimento  do  declínio  de
atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ausência dos depósitos de FGTS
não configura crime, pois  os valores não são descontados dos empregados,  mas suportados
exclusivamente pelo empregador. (Enunciado nº 58 da 2ª CCR: "O simples ato, por si só, de não
depositar os valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado é conduta atípica na
esfera penal". Ausência de providências. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

779. Processo: 1.11.000.001615/2017-71 - Eletrônico Voto: 536/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima na qual o noticiante informa a prática de diversos crimes
supostamente praticados pelo prefeito do município de Campo Grande/AL e seu irmão. Segundo
relato,  os  investigados  estariam envolvidos  em atos  de  compra  de  votos  e  teriam praticado
diversos homicídios. 1) Suposta ocorrência do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral e art.
39, §5º da Lei 9.504/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As alegações do
denunciante são desprovidas de elementos mínimos que comprovem a prática de compra de
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votos. O noticiante toma como base suposições genéricas sem indicar testemunhas ou qualquer
amparo probatório que indique o modo como ocorreu o crime. Ausência de quaisquer indícios da
prática  de  ilícitos  eleitorais.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento. 2) Supostos crimes de homicídio (CP, art. 121). Revisão de declínio (Enunciado nº
32, 2ªCCR). Competência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento do feito em
relação aos homicídios. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

780. Processo: 1.25.000.003839/2017-21 - Eletrônico Voto: 521/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada 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, inc. XVI, da Lei nº 9.847/991. Cominação de multa
no valor de R$ 50.000,00. Atipicidade da conduta. Declínio que recebe como arquivamento e o
homologa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

781. Processo: 1.34.001.005383/2017-15 Voto: 224/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual o noticiante relata a possível prática do crime de estelionato majorado (CP,
art. 171, §3), por beneficiária do bolsa-família, pois, segundo alega, a representada receberia os
valores oriundos do programa e, ao mesmo tempo, teria uma empresa em seu nome. 1) Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  diligências  realizadas  a  partir  das
informações encaminhadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, ficou demonstrado que a
família  da  representada  efetivamente  se  enquadra  nos  critérios  estabelecidos.  Carência  de
indícios de fraude contra o programa. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação  do  arquivamento.  2)  Possível  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  na
constituição  e  registro  de  pessoa  jurídica  (CP,  art.  299).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Das  diligências  empreendidas,  verifica-se  que,  de  fato,  a
beneficiária possui em seu nome duas empresas registradas, porém, os indícios apontam para o
uso indevido de  seus  documentos  com o intuito  de abrir  empresas  fraudulentas.  Isto  porque
ambas  as  empresas  encontradas  foram  constituídas  em  momentos  próximos,  com  objetivos
sociais distintos, tendo sido a primeira baixada poucos dias após sua constituição. Além disso, a
que  ainda  está  ativa  possui  capital  muito  alto,  ensejando  dúvidas  sobre  a  autenticidade  do
registro. Diante da suspeita de fraude, faz-se necessária a comunicação ao Ministério Público
Estadual,  uma vez que a possível  ocorrência de 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. Homologação do declínio de
atribuições.

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
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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

782. Processo: DPF-AL-00272/2012-INQ Voto: 124/2018 Origem:  GABPRM2-MAGS  -
MANOEL  ANTONIO  GONCALVES
DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (art. 171, §3º do CP), por presidente da
colônia  de  pescadores  de  Porto  Real  do  Colégio/AL,  que  supostamente  estaria  fraudando  o
seguro-defeso  mediante  o  cadastramento  de  pessoas  que  não  são  pescadores.  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). A representação não apontou nenhum elemento concreto
apto a indicar a prática do crime, tampouco noticiou nominalmente eventuais  beneficiários do
crime. O Ministério do Trabalho e Emprego encaminhou relação de pessoas que se inscreveram
no seguro, na modalidade pescador artesanal com cópias dos documentos apresentados pelos
pretensos beneficiários.  Foram ouvidos 11 beneficiários e todos afirmaram serem pescadores.
Após as diligências empreendidas não foi possível obter indícios mínimos de materialidade e de
autoria do crime. Segundo consta, os fatos datam de 2011, o que, aliado ao esgotamento das
diligências razoavelmente exigíveis e a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea,
justifica o arquivamento das investigações (Orientação nº 26 da 2ª CCR). 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.

783. Processo: DPF/AM-00380/2016-INQ Voto: 76/2018 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 previdenciário (art. 171, §3º, CP), tendo vista que
o investigado, supostamente, teria apresentado certidão de nascimento falsa para obter benefício
previdenciário assistencial à pessoa idosa. A suspeita de irregularidade se deu em razão de o
cartório  de  registro  civil  informar  a  inexistência  de  registro  de  nascimento  em  nome  do
investigado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Consta nos autos que ao tomar
conhecimento da ausência de registro, o investigado ingressou com ação judicial, com cópia de
todos os seus documentos emitidos a partir da certidão de nascimento apresentada à autarquia,
requerendo a formalização do seu assento,  e,  ao final,  obteve sentença favorável.  Com base
nessa  sentença,  o  autor  logrou  êxito  em  ação  previdenciária  de  reestabelecimento  do  seu
benefício. Ausência de indícios de fraude tendo em vista que o investigado buscou regularizar sua
situação registral. Falta atribuída ao cartório, que deixou de efetivar o registro de nascimento no
devido  livro  cartorário.  Carência  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

784. Processo: DPF/AM-01035/2015-INQ Voto: 684/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto na modalidade tentada (CP, art. 155, § 4º, I e
IV, c/c art. 14, II), tendo em vista o arrombamento da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária
Federal, no município de Presidente Figueiredo/AM. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV).  Após diligências realizadas não se logrou êxito na identificação do autor.  Ausência de
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circuito  interno  de  imagens de  segurança.  A perícia  papiloscópica  concluiu  pela  ausência  de
fragmentos  de  impressões  papilares  com  condições  técnicas  para  exame  de  confronto  e
individualização. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do
CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

785. Processo: DPF/CZS-00137/2011-IPL Voto: 201/2018 Origem:  GABPRM1-FSF  -
FREDERICO  SIQUEIRA
FERREIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de usurpação de terras da União (art. 20 da Lei
4947/66) e de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2º, I, do CP), supostamente
cometidos pelos ocupantes irregulares (esbulho de terras da União) e pelos agentes públicos da
Prefeitura  de  Cruzeiro  do Sul/AC (alienação de  terras  da  União  pelo  Município).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As ocupações irregulares, diversamente do exigido
para  a  configuração  do  crime  de  esbulho,  foram realizadas  de  forma  mansa  e  pacífica  por
diversas famílias. Caso se considere prática do crime de esbulho, a causa está prescrita, visto que
muitas das ocupações ocorreram há décadas, a exemplo da representação registrada nos autos,
em que o noticiante afirma residir no local desde 1973. No mínimo, desde 1991 essas ocupações
irregulares eram de conhecimento da União e do Município,  o que demonstra ter decorrido o
prazo prescricional do crime do art. 20 da Lei 4947/66 em 1999 (pena máxima de 3 anos e prazo
prescricional de 08 anos). Desde maio de 1991, havia o pleito do município junto ao Comando da
Aeronáutica para concretizar a reversão ao patrimônio municipal da área, com a finalidade de
assentar  as  famílias  carentes.  Por  circunstâncias  desconhecidas,  os  autos  do  processo
administrativo visando concretizar a reversão da área para o município ficou paralisado na SPU.
Não obstante a ausência de concretização da reversão da área ao patrimônio municipal, nota-se
que a própria SPU está regularizando as ocupações. A suposta alienação fraudulenta de títulos
pelo Município de terras pertencentes à União não se confirmou, visto que a intenção da ex-
gestora foi de promover a regularização fundiária da área, cuja reversão ao patrimônio municipal
não  se  concretizou  por  questões  de  ordem burocrática,  induzindo  a  municipalidade  em erro.
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.

786. Processo: DPF/MT-00493/2014-INQ Voto: 623/2018 Origem:  GABPR5-SED  -  SAMIRA
ENGEL DOMINGUES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de exercício de atividade com infração de decisão
administrativa  (art.  205  do  CP).  Em fiscalização  realizada  em 07/05/2014,  foram interditados
equipamentos  de  estabelecimento  comercial,  tendo  sido  tais  determinações  descumpridas,
conforme  posterior  inspeção  realizada  por  Auditores  Fiscais  do  Trabalho.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Os Termos de Embargo/Interdição foram lavrados em
relação  a  equipamentos  do  estabelecimento  comercial  e  não  em  relação  a  pessoas.  Não
preenchimento do requisito do sujeito ativo do delito previsto no art. 205 do CP. Possível prática
do crime de desobediência (CP, art. 330). Não houve nos embargos previsão da ocorrência do
crime de desobediência,  em caso de descumprimento da ordem. Além disso, foram aplicadas
sanções  administrativas.  A CLT  estipula,  ainda,  em  seu  art.  201  a  punição  com  multa  em
decorrência do descumprimento de ordem legal.  Aplicação do princípio da subsidiariedade do
direito penal. Enunciado nº 61 da 2ª CCR "Para a configuração do crime de desobediência, além
do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de
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sanção de natureza civil,  processual civil  e administrativa, e que o destinatário da ordem seja
advertido  de  que  o  seu  não  cumprimento  caracteriza  crime".  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

787. Processo: DPF-PATOS-0076/2017-INQ Voto: 150/2018 Origem:  GABPRM2-FTV  -  FELIPE
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.  299),  atribuído a
particular  que  teria  prestado  informações  inverídicas  para  concorrer  ao  cargo  de  professor
substituto  da  Universidade  Federal  de  Campina  Grande  "  UFCG.  Segundo  informações,  o
representado não poderia concorrer ao cargo, uma vez que teria exercido o cargo de professor
substituto na Universidade Federal da Paraíba " UFPB no ano anterior, contrariando exigência do
edital.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ao ser  ouvido,  o  investigado
confirmou as informações, esclarecendo apenas que não tinha mantido contrato temporário de
trabalho nos 24 meses anteriores a 03/11/2016, pois seu vínculo anterior com a UFPB foi  de
professor substituto apenas de fevereiro a junho de 2016. Verifica-se que o objetivo da previsão
constante no edital é evitar a perpetuidade e/ou continuidade do regime de contratação temporária
no âmbito da Administração. Contudo, conforme já decidido pelos tribunais, essa vedação não
seria aplicável na hipótese de cargos/funções/empregos distintos, principalmente para exercício
em  órgãos/entidades  diferentes  (STJ  -  RESP  1433037/DF;  TRF/1ª  "  AGRAC
00213582620094013400).  No  caso,  a  antiga  contratação  do  investigado  como  professor
substituto, apesar de ter sido firmada com Instituição Federal de Ensino, ocorreu no âmbito da
UFPB, enquanto que o contrato ora em debate se deu perante a UFCG. A declaração formulada
pelo  investigado  não  teve  o  condão de alterar  a  verdade sobre  fato  juridicamente  relevante,
tratando-se apenas de divergência de interpretação entre as partes. Carência de indícios de dolo.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

788. Processo: DPF/RO-0467/2017-INQ Voto: 220/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta de particular que foi abordado na posse de
bloqueador  de  sinal,  aparelho  conhecido  para  auxílio  na  prática  de  crimes.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  O  investigado  não  apresentou
documentação comprobatória da origem do produto nem outro elemento capaz de elucidar os
fatos. O celular pessoal do investigado foi periciado, contudo não foram extraídas informações
relevantes. Inexistência de prova no sentido de que a mercadoria seja estrangeira, fato que afasta
a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Também não foi demonstrada a efetiva utilização
do equipamento apreendido para realização de interrupção ou perturbação de sinal telefônico, o
que afasta a prática do crime previsto no art. 266 do CPP. Ausência de qualquer outro elemento
que aponte para a prática do exercício de telecomunicação (art. 183 da Lei 9.472/67). Não foi
possível, durante a investigação, vincular o investigado à prática de crimes, tratando-se de mero
ato  preparatório.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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789. Processo: DPF/RO-0501/2017-INQ Voto: 729/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155, §4º, I e IV) em detrimento de
agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Notícia de que indivíduo teria
arrombado parede de agência dos Correios localizada na cidade Alegre Abunã/RO e subtraído
valores  que  se  encontravam  no  cofre.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).
Diligências. A partir dos fragmentos de impressões digitais coletadas não foi possível identificar
possíveis autores. Ausência de imagens de segurança tendo em vista que o criminoso subtraiu a
central de armazenamento. A agência fica localizada entre terrenos baldios, razão pela qual não
há testemunhas ou câmeras de vizinhos. Impossibilidade de identificação do criminoso. Ausência
de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

790. Processo: DPF-TAB/AM-00118/2013-INQ Voto: 147/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334)
e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais (CP, 273), tendo em vista a notícia de que, no ano de 2013, foram apreendidas 25
colônias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação necessária e 60 unidades de
medicamento sem registro no país na posse de militar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Ao  ser  ouvido,  o  investigado  afirmou  ter  adquirido  os  perfumes  na  cidade  de
Letícia/Colômbia  para  presentear  amigos  e  o  medicamento  em  uma  farmácia  na  cidade  de
Tabatinga/AM. Afirmou que o medicamento nacional lhe causava efeitos colaterais e, após usar e
perceber que o medicamento apreendido não lhe causava os mesmos efeitos do comercializado
no Brasil, retornou no dia ulterior para adquirir um estoque do produto que durasse até seu retorno
ao Rio de Janeiro/RJ. Juntada de diagnóstico médico indicando doença que justifica a utilização
do remédio. Passados mais de 4 anos desde a data dos fatos, não foram realizadas diligências
para esclarecimento sobre a internalização dos produtos, assim como não foram estimados os
valores devidos pelos frascos de colônia. Os produtos foram apreendidos, não gerando qualquer
impacto significativo para a administração pública.  Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR.
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

791. Processo: DPF-UDI-00176/2011-INQ Voto: 645/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I), praticado por
titulares de site de compras virtuais.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informações de ausência  de constituição  definitiva  do crédito  fiscal  em análise,  em razão  de
pendência de recurso interposto junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
Ribeirão Preto. Na pendência de decisão definitiva sobre o recurso interposto pela parte,  não
ocorre a constituição do crédito. Natureza material do delito. 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. José
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

792. Processo: DPF-UDI-00254/2016-INQ Voto: 226/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto a caixas eletrônicos pertencentes à Caixa Econômica Federal
" CEF (CP, art. 155, §4º, I c/c art. 14, II). Apesar da constatação de danos aos equipamentos, não
houve a subtração de nenhum valor. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Após a
realização de diligências,  não foi  possível  a colheita de elementos mínimos aptos a indicar  a
possível  autoria  do  crime.  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.

793. Processo: JF/CE-0813473-95.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 49/2018 Origem:  GABPR15-ELT  -  EDMAC
LIMA TRIGUEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Realização  de  saque
fraudulento mediante guia de pagamento em agência da CEF localizada em Fortaleza/CE, em
26/06/2012.  Revisão de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Verifica-se que o
saque ocorreu em agência localizada em estado diverso da agência do correntista. O funcionário
da CAIXA informou que as imagens do circuito de segurança só ficam armazenadas por três
meses. Decorridos mais de cinco 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.

794. Processo: JF/CE-0814964-40.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 91/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171,  §3º).  Realização de empréstimo
fraudulento,  mediante  utilização  de  documentos  falsos  em  nome  de  correntista  da  Caixa
Econômica Federal " CEF. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Foi requisitada à
CEF o envio  da documentação utilizada pelo  falsário  para a  contratação do empréstimo.  Em
resposta, a empresa pública informou a impossibilidade de atender o pleito policial, uma vez que o
empréstimo contraído ocorreu em 23.04.2009, através de empresa terceirizada que já foi extinta.
As declarações prestadas pela vítima e pela  gerente da CEF não foram capazes de apontar
elementos  mínimos  de  autoria  do  delito.  Decorridos  mais  de  sete  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.

795. Processo: JF/CE-0815408-73.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 111/2018 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) contra carteiro da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As diligências
realizadas com o intuito de apurar indícios mínimos de autoria restaram infrutíferas, inexistindo
registro  de  imagens,  testemunhas  ou  qualquer  outro  elementos  capaz  de  justificar  o
prosseguimento  das  investigações.  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.

796. Processo: SR/DPF/PI-00733/2017-IPL Voto: 55/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de furto (CP, art. 155, §4º, I)
contra  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  -  EBCT,  em  06/07/2013.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  As  imagens  capturadas  no  sistema  de
segurança não possibilitaram a identificação dos criminosos, uma vez que estavam encapuzados.
A perícia papiloscópica restou prejudicada ante a constatação de que os autores utilizavam luvas.
Inexistência de testemunhas e de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e
de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

797. Processo: SR/DPF/PI-00765/2017-IPL Voto: 428/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial autuado para apurar a prática do crime de furto (CP, art. 155, §1º, I e IV) contra
agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC n.
75/93, art. 62-IV). As diligências realizadas com o intuito de apurar indícios mínimos de autoria
restaram infrutíferas, inexistindo qualquer outro elemento capaz de justificar o prosseguimento das
investigações.  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.

798. Processo: SRPF-AP-00010/2016-INQ Voto: 621/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência, verificou-se incongruências entre o depoimento das testemunhas do reclamado no
tocante à existência de trabalhos aos sábados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). As divergências entre os depoimentos se originaram da forma como cada um se expressou.
Ambos afirmaram que os trabalhos aos sábados ocorriam de forma eventual. Ao serem ouvidos
pela polícia, os investigados mantiveram seus depoimentos, fato que indica apenas a diferença de
percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Ausência de
indícios claros de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Falta de
justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

799. Processo: SRPF-AP-00219/2017-INQ Voto: 685/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência,  verificou-se divergência no depoimento do reclamante e de sua testemunha. A
testemunha afirmou que o reclamante nunca faltou ao trabalho, ao passo que o reclamante disse
que ficou afastado por um período devido a uma enfermidade. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Ouvido  perante  a  autoridade  policial,  o  investigado  esclareceu  que  a
mensagem que queria passar seria no sentido de que nunca faltou sem justificativa. Ausência de
indícios claros de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Falta de
justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

800. Processo: SRPF-AP-00220/2017-INQ Voto: 228/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), tendo em
vista  o  relato  de  que  determinado particular  estaria  trabalhando  e  recebendo o  benefício  de
seguro-desemprego concomitantemente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Consta dos autos que o referido particular ingressou na Justiça do Trabalho com reclamação
trabalhista, na qual afirmou que após ser demitido pelo seu empregador, continuou trabalhando ao
mesmo tempo em que recebia o seguro-desemprego. O juízo trabalhista, por sua vez, julgou a
ação totalmente improcedente, tendo em vista a não caracterização da relação de emprego entre
as  partes.  Constata-se  dos  autos  que  o  beneficiário  fazia  jus  ao  recebimento  do  seguro-
desemprego  e  os  serviços  por  ele  prestados  após  sua  demissão  foram  eventuais,  não
caracterizando relação de emprego apta a justificar o cancelamento do benefício. Inexistência de
indícios que apontem para a prática de fraude ou ilegalidade na concessão e recebimento do
benefício.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

801. Processo: SRPF-AP-00416/2017-INQ Voto: 230/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e V) contra agência da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As diligências
realizadas com o intuito de apurar indícios mínimos de autoria restaram infrutíferas, inexistindo
qualquer outro elemento capaz de justificar o prosseguimento das investigações.  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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

802. Processo: TRF3-0022915-80.2016.4.03.6105-
IPL

Voto: 66/2018 Origem:  SAORI/PRR3ª  -  SEÇÃO
DE  AÇÕES  ORIGINÁRIAS  E
CRIMINAIS DA PRR 3ª REGIÃO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Conduta atribuída a
Prefeito que teria deixado de atender requisição ministerial para responder notificações expedidas
pelo Ministério Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências, restou esclarecido que as notificações foram efetivamente atendidas. 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.

803. Processo: 1.00.000.001389/2018-92 - Eletrônico Voto: 688/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação escrita na qual o noticiante, que se identifica como bacharel em
direito,  solicita  investigação  a  respeito  da  extinção  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  e  a
revogação  de  todos  os  exames  da  ordem.  O  Procurador  da  República  oficiante  indeferiu  a
instauração de procedimento, tendo em vista a ausência de sustentação lógica ou jurídica da
representação.  Cientificado,  o  representante  interpôs  recurso,  sem  colacionar  aos  autos
elementos aptos a embasar uma persecução penal.  Manutenção da decisão de indeferimento
pelo membro do MPF e remessa dos autos à 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Narrativa que se mostra confusa e desconexa com a realidade, não sendo razoável a
instauração de  procedimento  investigatório  para perquirir  fato  que não se reveste  de  mínima
verossimilhança. Carência de dados concretos para apurar eventual ilícito penal. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

804. Processo: 1.03.000.002606/2017-79 Voto: 116/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima relatando o suposto envolvimento de deputado estadual
na  constituição  de  loteamentos  na  região  de  Catanduva.  Segundo  consta,  o  deputado  teria
prometido que, se reeleito, direcionaria emendas para auxiliar na construção da infraestrutura dos
loteamentos. Possível ato de corrupção eleitoral (CE, art. 299) Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Representação genérica, desprovida de qualquer tipo de documentação ou
outro elemento que possa comprovar algum indício da prática de crime e subsidiar a instauração
de  um  inquérito  sobre  o  ocorrido.  Carência  de  elementos  mínimos  capazes  de  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.

805. Processo: 1.03.000.002621/2017-17 Voto: 441/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Noticia de Fato. Representação eleitoral em face da atual prefeita do município de Embu-Guaçu,
tendo em vista que na declaração de renda entregue à Justiça Eleitoral foi informado quantia de
dinheiro em espécie que gerou a possibilidade da existência de "caixa dois" (art. 350, Código
Eleitoral).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inciso IV).  As diligências efetuadas
apontaram que a investigada teria cometido um equívoco no preenchimento dos lançamentos dos
bens na sua declaração apresentada à Justiça Eleitoral, uma vez que "onde consta dinheiro em
espécie, na realidade se trata de depósito em conta bancária". Não comprovação da prática de
crime eleitoral. Ausência de elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

806. Processo: 1.04.005.000103/2017-81 - Eletrônico Voto: 478/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em  audiência,  verificou-se  que  testemunha  teria  faltado  com  a  verdade  ao  afirmar  que  o
reclamante trabalhou com a carteira de trabalho anotada e, após juntada da CTPS, verificou-se
que  não  houve  anotação.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de
potencialidade lesiva, uma vez que o Julgador desconsiderou completamente o depoimento como
meio de prova válido, haja vista a inconsistência do testemunho emitido. Declaração juridicamente
irrelevante para o deslinde da causa. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min.
Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Precedente  2ª  CCR:  1.29.000.003170/2016-48,
Sessão  nº  673,  06/03/2017,  unânime;  IPL  0006438-43.2016.4.01.3807,  Sessão  nº  675,
03/04/2017,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

807. Processo: 1.13.000.000495/2017-10 Voto: 48/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando
a  suposta  prática  do  crime  de  sonegação  fiscal  (art.  1º,  I,  da  Lei  8.137/90),  por  parte  dos
representantes  legais  de  empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Oficiada, a Receita Federal informou que inexiste crédito definitivamente constituído em desfavor
da empresa, esclarecendo, ainda, que os fatos narrados serão analisados pelo setor responsável.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do
STJ: RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC 114.051/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2011. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

808. Processo: 1.13.000.000731/2017-06 Voto: 80/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS
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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
possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista. Segundo relato, as
testemunhas  do  reclamado  teriam  supostamente  faltado  com  a  verdade  ao  afirmar  que  o
noticiante não era bom funcionário  por sair  mais cedo do trabalho,  permanecer no celular no
horário de expediente, bem como por não trabalhar em equipe. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se  que  as  afirmações  prestadas  pelas  testemunhas  não  tiveram
potencialidade  para  influir  no  julgamento,  visto  que  não  foram  consideradas  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.

809. Processo: 1.14.000.003438/2017-55 Voto: 218/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando suposto recebimento indevido de benefício de
aposentadoria por invalidez concomitante ao exercício de atividade laboral. Possível prática do
crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Realização de diligência com o objetivo de elucidar os fatos. Oficiado, o Conselho
Regional dos Corretores de Imóveis da Bahia informou ter identificado cadastro aberto em nome
da representada, com a ressalva de que estaria inapta para o exercício da atividade. O INSS, por
sua  vez,  informou que,  após  consultas  nos  sistemas corporativos,  não identificou  registro  de
benefício previdenciário titularizado pela representada. Inexistência de indícios mínimos da prática
de  crime.  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.

810. Processo: 1.14.000.003613/2017-12 Voto: 64/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por Advogado da União noticiando a prática de crime
contra a honra e de denunciação caluniosa (CP, arts. 140 e 339), por jornalistas. Segundo relato,
diversas matérias jornalísticas escritas pelos representados sobre sua conduta no desempenho
de suas funções como servidor público federal seriam ofensivas a sua imagem e a do seu irmão,
também advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV). Verifica-se que a
reportagem apontada como ofensiva busca tão somente dar publicidade a situação ocorrida no
curso de processo no qual era parte demandada sociedade de economia mista federal. Fatos de
interesse público. Veiculação assegurada pela liberdade de expressão e de imprensa. No que
tange à possível  prática de crime de denunciação caluniosa (CP, art.  339), não se encontram
presentes os elementos necessários à tipicidade da conduta, uma vez que não houve imputação
de  crime  ao  representante,  tampouco  foi  instaurado  qualquer  processo  investigatório  em
decorrência  de  falsa  imputação.  Carência  de  justa  causa.  Representante  cientificado.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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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811. Processo: 1.14.000.003629/2017-17 Voto: 232/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar  o recebimento irregular  de parcelas do Programa Bolsa
Família por Policial Rodoviário Federal (PRF). No curso das apurações, constatou-se que, embora
a inscrição no Programa tenha sido anterior à posse no cargo de PRF, as parcelas continuaram a
ser  sacadas  por  aproximadamente  um  ano  e  cinco  meses.  Possível  prática  do  crime  de
estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ao ser
ouvido,  o  representado  negou  que  tenha  efetivado  o  saque,  aduzindo  não  ter  solicitado  o
descredenciamento  do  programa  por  negligência.  Apesar  da  negativa,  optou  por  ressarcir
integralmente a Caixa Econômica Federal " CEF os valores oriundos do programa. Inexistência de
indícios de irregularidade na inscrição no programa e no recebimento das parcelas até a posse
em  cargo  público.  Ausência  de  elementos  indicativos  do  emprego  de  ardil  para  omitir  o
recebimento de proventos, que eram pagos pelo próprio poder público. Restituição integral dos
valores ao Erário. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

812. Processo: 1.14.000.003950/2017-00 - Eletrônico Voto: 338/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330),  praticado  por  gerente  de
agência do Banco do Brasil, em razão do descumprimento de requisição do Juízo da 16ª Vara do
Trabalho de Salvador solicitando imagens do circuito de segurança. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instado a se manifestar, o representado informou que encaminhou o
ofício  judicial  para  a  empresa  terceirizada  responsável  pelo  fornecimento  das  imagens  de
segurança, localizada em São Paulo. Constatação de que o descumprimento da decisão ocorreu
em virtude de absoluta impossibilidade e não por ato consciente e voluntário, tendo em vista que o
investigado  não  tinha  acesso  às  imagens de  segurança.  Hipótese  em que não  se  vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Inexistência de justa causa para dar prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

813. Processo: 1.14.000.004177/2017-91 Voto: 242/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e V) contra carteiro da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As diligências
realizadas com o intuito de apurar indícios mínimos de autoria restaram infrutíferas, inexistindo
qualquer outro elemento capaz de justificar o prosseguimento das investigações.  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.

814. Processo: 1.14.004.000930/2017-39 Voto: 346/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - BAHIA

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 de
benefício previdenciário após óbito do titular,  em 27/07/2008. Os saques foram efetuados pela
companheira do falecido pelo período de 07/2008 à 04/2013. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Segundo consta nos autos,  a investigada era companheira e curadora do
falecido, razão pela qual o depósito do benefício previdenciário era realizado na conta bancária de
sua titularidade. Em defesa no processo administrativo, alegou que comunicou o óbito à autarquia,
contudo, o benefício continuou sendo depositado em sua conta, fato que a levou a acreditar ser
legítimo o recebimento dos valores por ser companheira do falecido. Ademais, o INSS informou
que os valores estão sendo restituídos a partir de desconto na pensão instituída a partir do óbito
do seu ex-companheiro. Não verificação, no caso concreto, da existência de dolo na conduta da
investigada,  uma  vez  que  não  há  qualquer  elemento  que  caracterize  má-fé  por  parte  do
beneficiária,  que  acreditou  ser  legítima  a  realização  dos  saques.  Representada  que  possui
atualmente  85  anos  e,  possivelmente,  desconhece  todos  os  desdobramentos  legais  dos
benefícios previdenciários. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Providências
administrativas  suficientes  para  a  repressão  do  delito.  Subsidiariedade  do  direito  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.

815. Processo: 1.14.006.000238/2017-91 Voto: 604/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pelo juiz diretor-geral  da Subseção
Judiciária da Justiça Federal em Paulo Afonso/BA, noticiando mal comportamento de advogado
por  ter  agido  com  falta  de  urbanidade  e  decoro.  Segundo  relato,  o  advogado  teria  dirigido
expressões de indignação contra  o vigilante  da subseção ao tentar  entrar  no edifício  após o
horário de funcionamento estabelecido pelo Tribunal. Possível crime de desacato (CP, art. 331).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso, não é possível enquadrar o
vigilante  substituto  como  funcionário  público  por  equiparação,  sujeito  passivo  do  crime  de
desacato. Ainda que fosse possível, cabe ressaltar que, no caso, o advogado se manifestou de
forma  crítica  e  indignada  com a  conduta  do  vigilante,  sem proferir  xingamentos.  Segundo  o
vigilante, o advogado agiu apenas de forma truculenta não se sentindo ofendido em sua honra.
Possível falta disciplinar a ser analisada pela OAB. Inexistência de indícios da prática de crime.
Carência  de  elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

816. Processo: 1.14.014.000155/2017-01 Voto: 83/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ALAGOINHAS-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  furto  na  modalidade  tentada  (CP,  art.  155  c/c  14,II).  Tentativa  de
arrombamento  de  agência  dos  Correios  no  município  Catu/BA,  em  28/08/2017.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de testemunhas e de registro de imagens das
câmeras de seguranças.  A empresa pública informou que os agentes não tiveram acesso ao
interior  da  agência,  razão  pela  qual  não  foi  constatado  nenhum  prejuízo.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível de investigação

310/324



ATA DA 705ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00076985/2018

a justificar diligências.  Falta de justa causa para o prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

817. Processo: 1.15.000.002720/2017-88 Voto: 96/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  de  furto  de  rodas
sobressalentes de veículos pertencentes ao acervo da Procuradoria da República no Estado do
Ceará. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Após a realização de diligências, restou
informado que o sistema de circuito interno de imagens de segurança estava inoperante na data
do fato. Os funcionários da agência não indicaram elementos capazes de apontar para o possível
autor  do delito.  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.

818. Processo: 1.15.001.000149/2017-57 Voto: 795/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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
possível fraude no recebimento de aposentadoria por invalidez. Segundo relato, o representado
estaria  exercendo  atividade  remunerada  consertando  eletrodomésticos.  Possível  crime  de
estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Oficiada, a autarquia previdenciária informou que o benefício de auxílio-doença foi
instituído em 1998 e,  posteriormente,  após nova perícia,  foi  convertido em aposentadoria  por
invalidez. A revisão do benefício é realizada a cada dois anos, cabendo ao INSS decidir sobre a
incapacidade do investigado. O fato de o representado eventualmente efetuar serviços de reparo
em sua residência não afasta sua incapacidade laborativa, já reconhecida por duas vezes pela
autarquia previdenciária. Inexistência de indícios da prática de crime. Carência de indícios 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.

819. Processo: 1.15.001.000328/2017-94 Voto: 56/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível doação irregular realizada por beneficiária do Bolsa-Família à campanha
eleitoral de candidato ao cargo de vereador do município de Madalena no ano de 2016. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instada a se manifestar, a investigada informou que
não recebe o benefício e que na época das eleições estava lotada como secretária no gabinete do
prefeito. Em consulta ao Portal da Transparência, constatou-se que a investigada não constava
como beneficiária do bolsa-família no ano de 2016. Carência de indícios mínimos aptos a indicar a
prática  de  crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

820. Processo: 1.15.002.000092/2017-86 Voto: 79/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS
(CP,  art.  171,  §  3º).  Requerimento  de  benefício  previdenciário  mediante  apresentação  de
documentos com indícios de falsidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
realizadas diligências, não se logrou êxito na localização do suposto autor para a prestação de
esclarecimentos. Possibilidade de toda documentação apresentada ser falsa. Foram identificados
dois endereços em nome do investigado, sendo que em ambos o investigado não foi localizado.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível
de investigação a justificar diligências. Inexistência 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.

821. Processo: 1.16.000.003647/2017-24 - Eletrônico Voto: 333/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relata  o
representante que seria "sócio majoritário" do Banco de Brasília (BRB) e que empregado desta
instituição financeira teria se recusado a abrir conta em seu nome, tendo em vista que a abertura
de tal conta seria necessária para que recebesse sua cota nos lucros. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos a ausência de coerência na narrativa dos fatos.
Relato vago e genérico que não traz detalhes para subsidiar concretamente uma investigação
penal. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

822. Processo: 1.17.000.002445/2017-28 - Eletrônico Voto: 44/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155) de bens pertencentes à agência
do Ministério do Trabalho e Emprego do município de Aracruz/ES. Revisão de arquivamento (LC
n. 75/93, art. 62-IV). Relatório realizado pelo MTE concluiu pela ausência de indícios de que os
furtos tenham sido realizados por servidor ou prestador de serviço do órgão. Na época do crime, o
prédio do órgão estava em obras, razão pela qual o fluxo de pessoas era intenso sem o menor
controle de entrada e saída. Ausência de circuito interno de imagens de segurança. Carência de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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823. Processo: 1.19.005.000075/2017-70 Voto: 63/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BALSAS-MA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  no  curso  de
audiência trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Juízo que deixou de
conceder, de plano, credibilidade à testemunha em questão. Testemunho que não teve o condão
de interferir minimamente na decisão do magistrado trabalhista, visto que refutado por meio de
documentação juntada aos autos.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Precedente  2ª  CCR:  Procedimento  MPF  nº  1.25.000.002096/2017-72,  Sessão  690,  de
25/09/2017, unânime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

824. Processo: 1.20.006.000078/2017-82 Voto: 60/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUÍNA-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  cópias  de  ofício  do  Senado  Federal  solicitando  o
acompanhamento das investigações criminais do fato conhecido como Chacina Gleba Taquaraçu
(ocorrida em abril de 2017) e do homicídio de J.P.C. e I.S.C. (ocorrido em 2014). O objetivo seria
fornecer elementos para eventual incidente de deslocamento de competência, perante o Superior
Tribunal de Justiça, na hipótese das autoridades locais não estarem apurando violações a direitos
humanos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Com relação à chacina na
Gleba Taquaraçu do Norte, verificou-se que, em apenas dois meses, promoveu-se a oitiva de 16
pessoas, diligências in loco, em operação com mais 60 horas apenas para retirada dos corpos do
local (de difícil acesso) e à perícia. Tais medidas resultaram no célere andamento para esclarecer
o fato, pois os crimes ocorreram em abril, o inquérito policial instaurado em maio e a denúncia
criminal  formulada  cinco  dias  depois,  em 15  de  maio  de  2017.  Consta  também relatório  da
Promotoria de Justiça do município de Colniza apontando tratativas e ações destinadas a eliminar
os conflitos e irregularidades na ocupação de terras na região, que seria a fonte de referidos
crimes. Conforme se verifica, a chacina ocorrida fora solucionada pelas autoridades judiciais e de
segurança  pública  do  local  dos  fatos.  Inexistência  de  providências  a  serem tomadas.  2)  No
tocante  aos  homicídios  praticados  contra  J.P.C.  e  I.S.C.  permanece  a  necessidade  de
acompanhamento, tendo em vista que o fato ocorreu em 2014 e até o presente momento não foi
elucidado. Portanto, verifica-se que a investigação vai efetivamente no sentido do deslocamento
de competência, uma vez que a mídia anexada aponta a presença de fazendeiros e políticos do
Estado de Mato Grosso como possíveis mandantes dos homicídios, fato que, em determinado
momento,  pode  se  tornar  fonte  de  insegurança,  impasses  e  riscos  latentes  à  apuração  do
ocorrido,  situação  que  poderá  ser  superada  mediante  o  distanciamento  na  condução  das
investigações.  Diante  da  necessidade  de  maior  conhecimento  da  situação  investigativa  e
processual  dos  homicídios,  a  Procuradora  da  República  oficiante  determinou  a  abertura  de
Procedimento  de  Acompanhamento  próprio  para  o  caso.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

825. Processo: 1.22.002.000275/2013-33 Voto: 61/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERABA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação relatando o oferecimento de serviços de crackers na internet para
obtenção  de  senhas  de  servidores  de  endereço  eletrônico.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°
75/93, art. 62, IV). Em pesquisa realizada na internet, verificou-se que a página não está mais
disponível,  inexistindo  indícios  mínimos  de  materialidade  e  de  autoria  delitiva.  Carência  de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

826. Processo: 1.22.020.000363/2017-41 Voto: 618/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  sigilosa  formulada  perante  o  Ministério
Público  do  Trabalho.  Relato  de  que  empresa  teria  simulado  demissão  sem  justa  causa  de
funcionários. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), tendo
em vista a possível  percepção de seguro-desemprego concomitante à prestação de serviços.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  genérica,  desprovida  de
qualquer tipo de documentação ou outro elemento que possa comprovar algum indício da prática
de crime e subsidiar a instauração de um inquérito sobre o ocorrido. Não há menção sobre quais
funcionários receberam o seguro-desemprego ou quem especificamente seria responsável pelos
atos irregulares. Afirmações vagas e termos gerais que não individualizam a conduta. Ausência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

827. Processo: 1.23.000.002138/2016-69 Voto: 691/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da
Lei 8137/90), consistente na prestação de declaração falsa em Imposto de Renda. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou que o procedimento
administrativo instaurado encontra-se pendente de julgamento junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais " CARF. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema
Corte.  Precedentes  do  STJ:  RHC  24.876/SC,  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe
19/03/2012; HC 114.051/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2011. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

828. Processo: 1.23.000.002157/2017-76 Voto: 736/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Verificação de Procedência de Informações " VPI instaurada no âmbito da Polícia Federal para
apurar  saques  irregulares  de  parcelas  do  seguro-desemprego  no  nome  de  sete  pessoas,
ocorridos nos anos de 2013 e 2014. A fraude consistia na inserção de requerimentos no sistema
com senhas hackeadas de servidores e, posteriormente, os benefícios eram sacados. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Impossibilidade de requisição das imagens de
segurança da CEF, tendo em vista que não ficam armazenadas por tempo superior a 60 dias.
Oficiada,  a DATAPEV informou que não foi  possível  identificar os computadores responsáveis
pelas inserções fraudulentas. As investigações não lograram êxito em reunir indícios mínimos que
comprovem  a  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

829. Processo: 1.25.002.000360/2017-13 Voto: 104/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  prática de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90), por parte de empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Após comunicação à Receita Federal sobre os fatos, o órgão fazendário optou por realizar
diligência  fiscal,  intimando  o  representante  legal  da  empresa  a  apresentar  documentos  e
esclarecimentos sobre as operações investigadas. Após a avaliação das informações, a Receita
Federal concluiu que as operações financeiras em análise não afrontam a ordem tributária, uma
vez  que  são  consonantes  com  os  registros  contábeis  e  de  controle  interno  da  empresa,
descartando, por este motivo,  a necessidade, por ora,  de proceder a uma auditoria fiscal  por
ausência de viabilidade ou motivação. Inexistência de indícios da prática de crime. 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.

830. Processo: 1.26.000.003014/2017-70 - Eletrônico Voto: 351/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando
a ocorrência dos crimes de sonegação fiscal e previdenciária e fraudes contra o INSS, praticados
por empresa de laticínio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita
Federal informou que inexiste qualquer previsão de procedimento fiscal direcionado à empresa
investigada, tendo em vista que, "avaliado o potencial contributivo, não foram encontrados indícios
de  débito  que  justificassem a  abertura  de  ação  fiscal".  Verifica-se  dos  autos  a  ausência  de
coerência na narrativa dos fatos. Relato vago e genérico que não traz detalhes para subsidiar
concretamente  uma  investigação  penal.  Impossibilidade  de  notificar  o  representante  para
complementar as informações narradas, uma vez que a representação foi anônima. Inexistência
de  diligências  aptas  a  alterar  o  panorama probatório  atual.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

831. Processo: 1.27.002.000649/2017-68 - Eletrônico Voto: 361/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto qualificado na modalidade tentada (CP, art. 155, I c/c 14,
II), em detrimento de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de
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que  indivíduo  desconhecido  arrombou  agência  dos  correios  em  Itaueira/PI.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em Relatório de Apuração, a EBCT verificou que não
houve gravação de imagens no circuito interno de segurança tendo em vista que os criminosos
modificaram  a  posição  das  câmeras.  Não  houve  subtração  de  valores,  encomendas  ou
equipamentos da agência.  Inexistência  de 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.

832. Processo: 1.29.000.000189/2018-02 - Eletrônico Voto: 358/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em  audiência,  verificou-se  incongruências  entre  o  testemunho  do  reclamado  e  o  de  sua
testemunha no tocante ao horário de início da jornada de trabalho. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). O depoimento foi desconsiderado pelo juízo por ser incompatível com outras
provas juntadas aos autos. Aplicação de multa à testemunha, pela evidenciada litigância de má-fé.
Sanção extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. Subsidiariedade do Direito
Penal (Orientação nº 30 da 2ª CCR). Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PR-RS/GABPR5-JBV  -
JERUSA BURMANN VIECILI 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
Frischeisen.

833. Processo: 1.29.000.003546/2017-03 - Eletrônico Voto: 340/2018 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 uso de documento falso (CP, art. 304), tendo em
vista que indivíduo teria postulado em juízo reestabelecimento de auxílio-doença, apresentando,
perante a justiça federal, prontuário médico com data adulterada. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, LC 75/93). A documentação foi completamente desconsiderada pelo magistrado. A data foi
adicionada de maneira manual, quanto todo o documento é datilografado. Falsificação grosseira
incapaz de induzir a erro. Além disso, o juízo considerou outras provas juntadas aos autos que
indicaram a  data  correta  do  acidente  sofrido  pelo  investigado.  Inexistência  de  potencialidade
lesiva  na  conduta  do  investigado,  uma vez  que  foi  incapaz  de  ludibriar  o  julgador.  Eventual
deslealdade  processual  enfrentada  por  meio  de  regras  do  CPC.  Aplicação  do  princípio  da
subsidiariedade do Direito 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.

834. Processo: 1.29.000.003730/2017-45 - Eletrônico Voto: 480/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
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Em audiência, verificou-se contradição entre o depoimento do reclamante e de sua testemunha no
que tange a jornada de trabalho e o intervalo intrajornada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Ausência  de  potencialidade  lesiva,  uma  vez  que  o  Julgador  desconsiderou
completamente  o  depoimento  como  meio  de  prova  válido,  haja  vista  a  inconsistência  do
testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Precedentes
do  STJ:  AgRg no  REsp 1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.
Precedente  2ª  CCR:  1.29.000.003170/2016-48,  Sessão  nº  673,  06/03/2017,  unânime;  IPL
0006438-43.2016.4.01.3807, Sessão nº 675, 03/04/2017, unânime. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

835. Processo: 1.29.000.003766/2017-29 Voto: 62/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  o  possível  extravio  de  uma  valise  em voo  nacional.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após investigação preliminar, a empresa
aérea entrou em contato com o passageiro comunicando a localização da bagagem e o envio
para o setor de bagagens perdidas e extraviadas do Aeroporto Internacional de Porto Alegre "
Salgado  Filho.  Ao  ser  ouvido,  o  passageiro  informou  a  efetiva  entrega  da  bagagem.  Fatos
esclarecidos.  Inexistência  de crime.  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.

836. Processo: 1.29.002.000004/2017-51 Voto: 58/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º)  em
desfavor  do  INSS.  Denúncia  anônima  realizada  perante  autoridade  policial  noticiando  que
advogado  estaria  falsificando  documentos  com  o  fim  de  obter  sucesso  na  concessão  de
benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Foram
encontradas irregularidades em dois benefícios em que o advogado atuou como representante. 1)
No  benefício  de  auxílio-reclusão  o  valor  sacado  indevidamente  foi  declarado  inexigível  por
sentença judicial, tendo em vista a comprovação de que o pagamento foi efetuado por negligência
da autarquia, que não exigiu a apresentação de declaração de manutenção em regime fechado do
beneficiário. 2) No que tange ao benefício de aposentadoria por invalidez, constatou-se que o
benefício  foi  cessado  por  retorno  voluntário  ao  trabalho,  contudo,  os  saques  ocorreram  por
expressivo lapso temporal, razão pela qual foi determinada a instauração de inquérito policial para
a apuração do fato. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito, no que tange à
concessão do benefício de auxílio-reclusão (1). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

837. Processo: 1.29.003.000001/2018-98 - Eletrônico Voto: 476/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência, constatou-se que testemunha teria faltado com a verdade quanto à jornada de
trabalho declarada em ação trabalhista na qual era reclamante contra o mesmo empregador era
inferior à informada na qualidade de testemunha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de potencialidade lesiva, uma vez que o Julgador desconsiderou completamente o
depoimento  como  meio  de  prova  válido,  haja  vista  a  inconsistência  do  testemunho  emitido.
Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Precedente 2ª CCR:
1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673, 06/03/2017, unânime; IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,
Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

838. Processo: 1.29.009.001141/2017-42 - Eletrônico Voto: 686/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334).  MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  EXCEPCIONAL  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de
Notícia de Fato autuada para apurar a prática do crime tipificado no art. 334 do Código Penal,
devido  a  apreensão de  produtos  de  origem estrangeira  desacompanhados  da  documentação
necessária que comprovasse seu ingresso regular no país, no valor de R$ 1.717,46, sendo que o
valor dos tributos iludidos é de R$ 858,87. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do procedimento em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. Em se
tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria atipicidade material
da conduta, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até que a soma dos
débitos  consolidados  nos  últimos  cinco  anos  seja  superior  a  R$  10.000,00  (20  da  Lei  nº
10.522/02), quando surge o interesse na execução da dívida fiscal na esfera administrativa (§ 1º)
e,  em  consequência,  a  justa  causa  para  a  ação  penal.  4.  A simples  existência  de  maus
antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos,
não  pode  servir  de  barreira  automática  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.
Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma,
Dje 30/04/2010; STJ: EREsp 1217514/RS, Terceira Seção, DJe 16/12/2015. 5. Na hipótese dos
autos, embora o investigado tenha sido autuado em 23/02/2016 por fato similar ao ora em análise,
entendo que o valor dos tributos por ele iludidos na presente autuação é ínfimo, fato que autoriza,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. 6. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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.

839. Processo: 1.29.009.001175/2017-37 Voto: 130/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática dos crimes de furto (CP, art. 155) e de dano (CP,
art.  163),  contra  a Universidade Federal.  Segundo consta,  foram furtados dois  cadeados dos
portões da referida instituição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há registro
da existência  de imagens,  testemunhas ou qualquer outro  elemento mínimo que possibilite  a
identificação da autoria e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Falta de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

840. Processo: 1.29.017.000050/2017-91 Voto: 117/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
noticiante relata desconfiança em relação ao escritório em que presta serviços, pois alega não ter
certeza de que há o efetivo repasse das contribuições previdenciárias dos empregados ao INSS.
CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Além da sua desconfiança,
o representante não juntou aos autos qualquer outro elemento capaz de demonstrar minimamente
a  prática  do  crime.  Denúncia  genérica.  Carência  de  indícios  mínimos  da  prática  de  crime.
Comunicação  expedida  à  Receita  Federal,  para  que,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  pelo
órgão, fiscalize a empresa representada e comunique o MPF qualquer suspeita da prática de
ilícito  penal.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

841. Processo: 1.30.001.003820/2012-09 Voto: 197/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  as  circunstâncias  do
desaparecimento de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, ocorrido a partir de agosto de 1971
(Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume III, Mortos e Desaparecidos Políticos, páginas
665/667). Justiça de Transição " Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). As diligências investigativas resultaram no lamentável quadro de ausência de provas que
contribuíssem  para  a  elucidação  dos  fatos,  sobretudo  em  razão  do  grande  lapso  de  tempo
transcorrido  desde  a  data  dos  fatos.  Carência  de  elementos  que  possam  justificar  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

842. Processo: 1.30.002.000286/2017-75 Voto: 145/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante aponta a possível prática de crime de racismo, por usuário de rede social. Art. 20 da Lei
n.  7.716/1989.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constata-se  do  teor  da
postagem que aparentemente o propósito  da afirmação não possuía o  viés  discriminatório.  A
postagem indicada pelo representante possuía cunho político e o suposto autor do fato sustentou
que  um  determinado  partido  manteria  seus  eleitores  escravizados  mediante  práticas
assistencialistas. A menção a escravos, em nenhum momento, fez correlação com raça ou etnia.
Opiniões  que,  ainda  que  venham a  provocar  dissabores  nos  interlocutores,  não  se  mostram
suficientes a ponto de atrair a tutela penal e limitar o direito fundamental à liberdade de expressão.
As restrições ao direito à liberdade de expressão somente devem ocorrer em hipóteses extremas,
nas quais essa limitação seja imprescindível para a proteção de um outro direito fundamental que
com ela entre em colisão. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não
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verificado no caso. 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.

843. Processo: 1.30.005.000533/2017-11 Voto: 432/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 241-A do ECA. Segundo o manifestante,
sua ex-cunhada teria postado fotos de sua filha, de apenas 3 anos de idade, nua na rede social
facebook.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Das  imagens  colacionadas  é
possível verificar que, embora de maneira indevida, a tia da criança teria publicado fotos de sua
sobrinha apenas com o torso descoberto. Não se percebe qualquer intenção ou finalidade sexual
na publicação realizada na rede social. Consta dos autos a informação de que o representante
não teria conversado com a ex-cunhada sobre as citadas imagens, em razão de não manter com
a  mesma  um  bom  relacionamento,  bem  como  possui  medida  protetiva  em  relação  a  ex
companheira (mãe da criança). Inexistência de exposição de imagens de cunho sexual. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

844. Processo: 1.30.007.000284/2017-36 Voto: 236/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação noticiando que cooperativa de plano de saúde teria adquirido
supostos  títulos  com  o  fim  de  utilizá-los  para  compensação  de  tributos  federais  de  forma
fraudulenta.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  de  que  a
cooperativa já se encontra sob regime de direção fiscal instituído pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar " ANS. Oficiada, a ANS informou que a referida cooperativa teria adquirido supostos
créditos de terceiro a fim de utilizá-los para a compensação de créditos próprios, em confronto
com o  art.  74  da  Lei  9.430/1996.  A Receita  Federal  indeferiu  os  pedidos  de habilitação  dos
créditos, sob o argumento de que o sujeito passivo tributário não figurou no polo ativo da ação
judicial que teria, supostamente, dado ensejo ao crédito a ser compensado, cuja origem seria uma
ação  reivindicatória  em  face  do  Estado  do  Paraná,  ajuizada  no  fim  do  século  XIX,  mais
precisamente no ano de 1896. Notícia de que vários contribuintes em débito com a União foram
induzidos a adquirir créditos que jamais existiram visando possível compensação (CP, art. 171).
Só o requerimento de compensação de débitos formulado pela cooperativa à Receita Federal,
com base na aquisição de créditos que se comprovaram inexistentes (objeto de inúmeras fraudes
espalhadas pelo país) não é capaz de atrair a atuação do MPF, uma vez que tal expediente se
mostrou  totalmente  ineficaz  para  induzir  em erro  a  União,  conforme  restou  consignado  pela
Receita Federal, já que a legislação veda a compensação de crédito de terceiro. Desnecessário o
declínio  de  atribuições,  uma  vez  que  a  mesma  representação  já  foi  analisada  pelo  MPE.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

845. Processo: 1.33.011.000100/2017-67 - Eletrônico Voto: 45/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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JARAGUA DO SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
informando a prática de diversos crimes, tais como: contrabando de cigarros e remédios oriundos
do Paraguai,  Argentina,  e  Bolívia,  uso  de  documentos  falsos  perante  bancos,  falsificação  de
documentos em processos judiciais,  falsificação de cheques,  notas promissórias e  duplicatas,
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, estelionato contra INSS, sonegação de tributos, porte e
posse de armas, interceptação telefônica ilegal e corrupção de policiais. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos a ausência de coerência na narrativa dos fatos.
Relato vago e genérico que não traz detalhes para subsidiar concretamente uma investigação
penal. Impossibilidade de notificar o representante para complementar as informações narradas,
uma vez que a representação foi anônima. Ausência de elementos mínimos de materialidade e de
autoria delitivas capazes de justificar o prosseguimento da persecução criminal. Inexistência de
diligências aptas a alterar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

846. Processo: 1.34.001.000202/2018-45 Voto: 345/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  perante  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  na  qual
noticiante  informa  que  cantora  norte-americana  teria  invadido  seu  computador  e  estaria  a
difamando  em  redes  sociais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A
representante foi notificada para prestar mais informações, contudo, quedou-se inerte. Narrativa
que se  mostra  confusa  e desconexa  com a  realidade,  não  sendo razoável  a  instauração  de
procedimento investigatório para perquirir fato que não se reveste de mínima verossimilhança.
Ausência de linha lógica capaz de orientar o início de uma apuração formal. Carência de dados
concretos para apurar eventual ilícito penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

847. Processo: 1.34.001.009525/2017-13 Voto: 195/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata que determinada piada sobre adoção realizada por página de humor estimularia o
preconceito em relação às pessoas que não possuem laço sanguíneo com seus pais. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denota-se da postagem que a afirmação tida por
ofensiva pelo representante não possui viés discriminatório, tratando-se de humor brando. Ainda
que se questione o "mau gosto" dos comentários, não pode caracterizar o delito de preconceito
previsto na Lei n.  7716/89. As restrições ao direito à liberdade de expressão somente devem
ocorrer em hipóteses extremas, nas quais essa limitação seja imprescindível para a proteção de
um outro direito fundamental que com ela entre em colisão. Ponderação e proporcionalidade na
aplicação  da  lei  penal.  Excesso  não  verificado  no  caso.  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.

848. Processo: 1.34.015.000409/2017-80 Voto: 558/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JALES-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  do  Ministério  Público  do
Trabalho, para apurar a possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A), tendo em vista que a empresa investigada teria descontado contribuições previdenciárias
na remuneração de seus empregados desde janeiro de 2016, mas não teria repassado ao INSS
(CP, art.  168-A).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a Receita
Federal informou que houve procedimento fiscal relativo ao PIS e Cofins do ano de 2009, mas não
mencionou nenhum procedimento fiscal referente ao período de 2016. Carência de detalhamento
dos valores não recolhidos a título de contribuição social e não repassados ao INSS. Insuficiência,
por ora, de elementos probatórios mínimos aptos a viabilizar o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

849. Processo: 1.35.000.000090/2018-03 - Eletrônico Voto: 705/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe - IFS/SE, a qual relata possível crime contra a honra de professoras da
instituição durante visita técnica no Rio Grande do Norte, realizada como parte das atividades
curriculares do curso de turismo.  De acordo  com as  informações,  o  grupo coordenado pelas
professoras  não  teria  contratado  guias  turísticos  locais,  o  que  fez  com  que  uma  equipe  de
fiscalização em Natal/RN as abordasse de forma constrangedora. Tal fato teria ensejado diversas
conversas e postagens em redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagem, com críticas à
atitude  das  professoras,  proferidas  por  pessoas  de  diversos  Estados  do  Brasil.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Para  configuração  de  delitos  contra  honra  é
imprescindível a existência de vontade livre e consciente dirigida a lesar a honra, a dignidade ou o
decoro de outrem, bem como que as ofensas sejam dirigidas a sujeitos determinados. Da análise
dos autos, verifica-se que o teor das mensagens se tratam apenas de desaprovação à atitude das
professoras, não havendo comentário que tenha extrapolado a mera crítica. A manifestação de
opinião, ainda que negativa, não constitui crime. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

850. Processo: DPF-CRA/MS-0064/2015-INQ Voto: 140/2018 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de crime contra o sistema financeiro (Lei
7.492/1986), por particulares. A suposta vítima da empreitada criminosa relatou ter utilizado todas
as suas reservas financeiras em empréstimo ao representado, com juros de 3% ao mês, dono de
uma loja em Corumbá. Inicialmente o representado teria repassado à vítima vários cheques e com
o tempo passou a sustá-los deixando a vítima em prejuízo financeiro. 1) Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Para  a  caracterização  do  crime  tipificado  no  art.  16  da  Lei
7.492/1986 é preciso que a conduta tenha aptidão a atentar contra o bem jurídico protegido, a
segurança, a confiabilidade e a higidez do sistema financeiro, ainda que seus efeitos potenciais
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sejam de âmbito exclusivamente local. No caso, a troca de cheques decorrente de empréstimo
realizado  entre  particulares  não  se  enquadra,  por  si  só,  como  operação  típica  de  instituição
financeira.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento. 2) Possível prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo restrito ao particular que, crendo na
possibilidade  de  alcançar  rendimento  maior  que  o  oferecido  pelo  mercado,  repassou,  sem
qualquer cautela,  todos as suas economias a um estranho que não lhe pagou o combinado.
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
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.

851. Processo: 1.17.000.000187/2018-26 - Eletrônico Voto: 700/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante  relata  um  possível  golpe  através  do  seu  e-mail.  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento como 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 e informações capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Suposto estelionato
praticado  entre  particulares.  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.

852. Processo: 1.33.001.000166/2015-12 Voto: 163/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata ter contratado advogado para propositura de ação trabalhista, mas, após um ano,
constatou que a ação não havia sido proposta. Possível prática do crime de estelionato (CP, art.
171). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particular. 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. Carência 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  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.

853. Processo: 1.15.000.000619/2017-92 Voto: 98/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para,  no  exercício  do  controle  externo  da
atividade  policial,  apurar  eventual  irregularidade  decorrente  da  não  instauração  de  inquérito
policial com o objetivo de investigar a prática de roubo contra carteiro motorista dos Correios. O
MPF, por não vislumbrar qualquer irregularidade no fato de a autoridade policial não ter instaurado
inquérito policial, determinou o arquivamento do feito, ressaltando a ausência de diligências aptas
a apontar a autoria do fato. A 7ª CCR, no âmbito de sua atribuição, homologou o arquivamento do
feito e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua atribuição.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em sede de apuração preliminar, constatou-se
a  ausência  de  informações  relevantes  para  viabilizar  diligências  tendentes  à  identificação  da
autoria delitiva. As informações dadas pela vítima não foram capazes de trazer elementos aptos a
identificar os criminosos. Inexistência de testemunhas. Carência de indícios mínimos de autoria
delitiva  e  de diligências  capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

      A sessão foi encerrada às quinze horas e cinco 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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