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

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE MARÇO
DE 2018

 Aos doze dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinco minutos, iniciou-se,
na sala  de reunião da  Segunda Câmara  de Coordenação e  Revisão,  a  septingentésima Oitava  Sessão
Ordinária de Revisão, convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
Compareceram os membros titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho, bem como os membros suplentes Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Maria Helena
de Carvalho Nogueira de Paula. Na ocasião, o Colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/PR/CUR-5027615-
18.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1586/2018 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 razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República manifestou-se judicialmente pelo declínio
de atribuições. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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002. Processo: JF/PR/CUR-5043743-
79.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1546/2018 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 razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República manifestou-se judicialmente pelo declínio
de atribuições. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. 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.
Homologação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal  e o Ministério Público
Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7
da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos
1585,  1672,  1678,  1717 e 2225).  Encaminhamento dos autos à  Exma.  Procuradora-Geral  da
República.

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

003. Processo: JFRJ/SJM-0500601-
25.2015.4.02.5110-INQ

Voto: 1549/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
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.
Homologação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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 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.

004. Processo: JFRS/SAN-5000340-
51.2018.4.04.7121-PRESAN -
Eletrônico 

Voto: 1609/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTO ÂNGELO

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

Ementa: RÉU PRESO. AÇÃO PENAL. TRÁFICO INTERNO DE DROGAS. MPF: REQUERIMENTO DA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO, POR
CONSIDERAR HAVER CONEXÃO COM PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL (CPP,
ART.  28  C/C  ART.  62,  IV  DA LC Nº  75/93).  CONEXÃO PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MPF, PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA
ESTADUAL. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 3 acusados
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput (c/c o art. 2º da Lei n° 8.072/90) e art. 35,
ambos da Lei n° 11.343/2006, também combinados com o art. 40, VI, do mesmo diploma legal, na
forma do art. 69 do Código Penal. 2. Consta dos autos que, em 04/03/2017, um dos denunciados
forneceu drogas (maconha), que guardava e mantinha em depósito em sua residência, aos outros
dois  denunciados,  que  adquiriram e  transportavam,  para  fins  de  distribuição  e  comércio  das
substâncias ilícitas. 3. Após a instrução do feito, o Parquet Estadual apresentou memoriais em que
requereu a condenação de dois dos denunciados e a absolvição do terceiro. As defesas também
ofereceram suas alegações finais, sendo que uma delas arguiu preliminar de incompetência do
Juízo  Estadual,  por  considerar  que  o  referido  acusado  vinha  sendo  investigado  pela  Polícia
Federal  desde 05/2016, sendo que a prisão em flagrante,  ocorrida em 03/2017, faz parte  de
operação da PF. Alegou restar presente conexão entre o processo ora em análise e aquele em
trâmite na 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Santo Ângelo/SC. 4. O Membro do MP Estadual
se manifestou pela rejeição da preliminar de incompetência do Juízo Estadual, tendo este último,
no entanto, a acolhido e remetido os autos à Justiça Federal. 5. O MPF considerou que não há
nenhuma prova do tráfico interno cometido pelos 3 (três) denunciados naquele feito que dependa
de provas amealhadas na operação da PF (CPP, art. 76, III). Aduziu que o acolhimento do declínio
de  competência  neste  momento  processual,  com  o  refazimento  da  instrução  quanto  aos
denunciados, prolongaria indevida e desnecessariamente o natural andamento da ação penal em
curso  na Justiça  Federal,  em notória  procrastinação  tumultuária,  prejudicial  à  efetiva duração
razoável do processo e a própria essência do instituto da conexão. 6. O Juiz Federal, por sua vez,
discordou da manifestação ministerial e acolheu a sua competência, considerando que, ainda que
inexistam (ao que se apurou até o presente momento) indícios acerca da transnacionalidade dos
fatos examinados nesta ação penal,  deve ela,  diante da noticiada conexão instrumental,  bem
ainda  em  razão  da  demanda  continente  se  encontrar  eivada  de  transnacionalidade,  ser
processada e julgada na Justiça Federal. 7. Na conexão probatória, busca-se atender a celeridade
e economia processual, a segurança jurídica e a conveniência da instrução criminal, sendo que a
reunião dos processos deve ocorrer com o objetivo de facilitar a produção da prova uma única
vez, bem como para melhor instrumentalizar o juiz das infrações penais assim reunidas.  8. No
presente, conforme bem ressaltado pelo Procurador da República oficiante: I) não há nenhuma
prova do tráfico interno cometido pelos denunciados no feito que dependa de provas amealhadas
na operação da PF; II) não há nexo de dependência probatória para a prova de tráfico interno e de
associação para tráfico interno, tanto é que poderia ser efetivada a sentença na esfera estadual;
III)  a  imputação  do  MP Estadual  foi  correta,  pois  houve  o  tráfico  interno  em outro  contexto
probatório  da  referida  na  operação  da  PF  e  que  desta  nada  depende;  IV)  os  outros  dois
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denunciados no feito (compradores) não foram identificados como integrantes da associação para
o tráfico internacional investigada; V) no processo em trâmite na Justiça Federal, que se encontra
em vias de ser sentenciado, o denunciado C.C.R. será julgado pela participação no crime de
associação ao tráfico internacional e, no processo declinado da Justiça Estadual, também com a
instrução finalizada e concluso para julgamento, será sentenciado por sua atividade interna de
tráfico  de  drogas.  9.  Dessa  forma,  conforme  consignado,  o  acolhimento  do  declínio  de
competência  neste  momento processual  redundaria  na obrigatoriedade de refazer  a  instrução
quanto aos três denunciados, prolongaria indevida e desnecessariamente o natural andamento da
ação penal  em curso  na Justiça  Federal,  em notória  procrastinação  tumultuária,  prejudicial  à
efetiva duração razoável do processo e a própria essência do instituto da conexão. Em outras
palavras, se a conexão probatória é uma técnica para gerar economia processual, no caso, o seu
reconhecimento  na  esfera  federal  implicaria  justamente  o  retrocesso  do  procedimento.  10.
Manutenção da manifestação do Ministério Público Federal, no sentido de devolução dos autos
para a Justiça Estadual, para o prosseguimento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  manutenção da
manifestação do Ministério Público Federal, no sentido de devolução dos autos para a Justiça
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.

005. Processo: DPF-TAB/AM-00053/2010-INQ Voto: 1467/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE TABATINGA/AM

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

Ementa: Inquérito policial que investiga condutas ocorridas no período de 20 de janeiro de 2009 a 23 de
março de 2009,  referentes a 38 (trinta e oito)  empréstimos bancários firmados entre  a Caixa
Econômica Federal e pessoas que deveriam manter vínculo, como servidores, comissionados ou
membros, com a Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá/AM. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Alguns dos investigados nunca possuíram vínculo  com a referida Câmara
Municipal. Segundo informações prestadas pela Caixa Econômica Federal, 14 dos empréstimos
concedidos não foram pagos. Foi feito o pedido de quebra de sigilo bancário. Enviado pela CEF
todos  os  contratos  de  empréstimo  consignado  relativos  ao  convênio  de  consignação.  Foram
realizadas a oitiva de alguns beneficiados pelos empréstimos realizados. Fatos ocorridos no ano
de 2009. Diligências que não resultaram na identificação de elementos mínimos da materialidade
e autoria delitiva. Peculiaridades da região do interior do Amazonas que dificultam a celeridade
das diligências necessárias tendo em vista que a única forma de se chegar até o local é por via
fluvial. 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.

006. Processo: JF-AÇA-0001255-87.2017.4.03.6107-
INQ

Voto: 1550/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  7ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Identificada  fábrica  clandestina  de  chaveiros  e  fivelas,  onde  se
produzia moedas de R$ 0,50 (cinquenta) centavos falsas colocadas em circulação no comércio de
Araçatuba/SP e Buritama/SP. Investigação realizada em outro inquérito policial que resultou no
oferecimento de denúncia  contra  3  (três)  supostos envolvidos  no  crime.  O presente  inquérito
policial foi instaurado para apurar a possível participação criminosa de 1 (um) dos proprietários da
fábrica,  que,  em  tese,  teria  fornecido  o  lugar,  os  insumos  e  equipamentos  necessários  à
fabricação  das  moedas  metálicas  falsas.  O  investigado  declarou  que  visitava  a  empresa
principalmente nos finais de semana para realizar a limpeza, já que trabalhava em tempo integral
em farmácia  e  que  em suas  visitas  à  fábrica  nunca  presenciou  qualquer  indício  de  que  os
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equipamentos estavam sendo utilizados para fabricação de moedas falsas. Ausência de indícios
de autoria. Apesar da comprovação da materialidade delitiva, não existem provas da participação
ou envolvimento do investigado na prática do delito. O simples fato de ser sócio da fábrica e
frequentá-la  não  presume  que  o  investigado  sabia  que  os  equipamentos  e  instrumentos  da
referida fábrica estavam sendo utilizados para a fabricação de moedas falsas, ou seja, não houve
comprovação de que o investigado prestou qualquer tipo de auxílio na fabricação e distribuição
das  moedas  falsas.  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). Manutenção do arquivamento.

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

007. Processo: JF/CE-0004120-98.2016.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 1410/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Pessoa que, visando
obter  aposentadoria  rural  por  idade,  teria  apresentado  em  juízo  suposto  documento  falso
fornecido pela Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Horizonte. A veracidade do
documento foi contestada pelo juízo processante, o que levou ao indeferimento do pleito. MPF:
promoção de arquivamento por considerar que, das diligências e dos documentos acostados aos
autos,  não restou caracterizado crime. Discordância do Magistrado, por entender prematuro o
arquivamento. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Ouvida em sede policial, a
investigada informou que pleiteou o benefício junto ao INSS e teve o requerimento indeferido
administrativamente. Visando ajuizar ação judicial, foi até ao Sindicato de Trabalhadores Rurais
onde obteve um documento a ser levado a prefeitura de Horizonte. Após a entrega do documento,
a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente certificou que a investigada é agricultora e
que  exerce  sua  profissão  em  um  sítio.  Em  resposta  a  requisição  do  Parquet,  a  Secretaria
Municipal informou ainda que a declaração apresentada foi expedida pelo referido órgão, tendo
por  base  diversos  documentos,  bem como levando  em conta  que  a  propriedade  em que  a
investigada labora é assistida pela SEAGRHIM desde 2001, no que tange à aração/gradagem de
áreas  para  cultivo,  recebimento  de  sementes  e  orientações  técnicas  de  plantio  por  meio  do
Programa Agente Rural. Não restou configurado, em tese, o crime de uso de documento falso.
Ausência de elementos mínimos da materialidade. Manutenção do arquivamento.

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

008. Processo: JF/ES-0000041-70.2015.4.02.5004-
INQ

Voto: 1450/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Procedimento Criminal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime contra a
ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  II).  Informação  da  Procuradoria  Geral  da  Fazenda
Nacional de que os débitos encontram-se parcelados, com os pagamentos em dia, estando por
esta  razão  a  execução  fiscal  bloqueada.  Aplicação  do  Enunciado  nº  19  desta  2ª  Câmara,
reformado na 89ª Sessão de Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte
redação: "Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do
débito,  os  autos  de  investigação  correspondente  poderão  ser  arquivados  na  origem,  sendo
desarquivados na hipótese do §1º do art.  83 da Lei  nº  9.430/1996, acrescentado pela  Lei  nº
12.382/11". Ressalta-se a necessidade de envio de ofício à Receita Federal do Brasil, levando
este arquivamento ao seu conhecimento e solicitando que, na hipótese de, posteriormente, haver
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inadimplemento  que  configure  causa  de  rescisão  do  parcelamento,  seja  o  Ministério  Público
Federal comunicado de tal fato. Manutenção do arquivamento.

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

009. Processo: JF/PCS-0001646-52.2017.4.01.3826-
INQ

Voto: 1544/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POÇOS DE CALDAS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO CRIME DE DESCAMINHO (CP, 334, § 1°,
III).  MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE
PERDIMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-
IV).  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial  instaurado para apurar a
prática do crime previsto no art. 334, §1º, III, do CP. 2. Os investigados expuseram à venda e
mantiveram  em  depósito  mercadoria  de  procedência  estrangeira  desacompanhada  de
documentação legal,  sendo que se apurou a supressão de tributos no valor estimativo de R$
27.573,00, além da aplicação da penalidade de perdimento das mercadorias apreendidas. 3. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por considerar 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. 4. Discordância do magistrado sob o fundamento de que
a "conduta praticada pelos investigados se amolda, em tese, ao delito tipificado no art. 334 do
Código  Penal,  sendo  irrelevante,  data  maxima  venia,  que  tenha  havido  aplicação  de  pena
administrativa de perdimento da mercadoria apreendida, internacionalizada no país com utilização
de documentação irregular" 5. O bem jurídico tutelado no crime de descaminho é a proteção ao
erário público, diretamente atingido pela evasão de renda resultante de operações clandestinas ou
fraudulentas. Além disso, não se pode negar que a norma visa proteger também a moralidade
pública com a repressão de importação e exportação de mercadoria proibida, que pode, inclusive,
produzir lesão à saúde pública, à higiene etc. e não deixa de proteger igualmente a indústria e a
economia  como  um  todo,  com  o  fortalecimento  de  barreiras  alfandegárias.  6.  A  esfera
administrativa  e  penal  são  absolutamente  independentes,  tendo  em  vista  que  o  crime  de
descaminho não se confunde com os demais crimes contra a ordem tributária. Portanto, a norma
procedimental administrativa não tem o condão de desfigurar o tipo legal inserto no Código Penal,
nem  de  condicionar  a  persecução  criminal.  7.  Precedente  da  2ª  CCR:  Voto  n°  6650/2016,
Processo  n°  0008990-02.2016.4.01.3800  (IPL  00253/2012),  julgado  na  Sessão  n°  659,  de
19/09/2016). 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
investigação.

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

010. Processo: JF/PR/CAS-5000255-
25.2018.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 1518/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

011. Processo: JFRS/SLI-5001552-
89.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1638/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Tributos  não  recolhidos  estimados  no
montante de R$ 1.863,52, valor abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. MPF:
promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal
com relação a um dos autuados. Revisão de arquivamento (CPP, art.  28). Em se tratando do
crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria atipicidade material da conduta.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que a soma dos débitos consolidados nos
últimos cinco anos seja superior ao limite fixado no art. 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,  em decorrência da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, a ordem
tributária.  Embora  identificada  a  reiteração  da  conduta  (04  autuações  anteriores),  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.  Precedente  STJ:  EREsp  1217514/RS,  Terceira  Seção,  DJe
16/12/2015. No caso em exame, por deliberação desta 2ª CCR, o feito foi baixado em diligência
para  levantamento  de  informações  relacionadas às  autuações  anteriores.  Oficiada,  a  Receita
Federal informou que um dos processos trata-se de apreensão em Zona Primária, não tendo sido
lavrado Auto de Infração, mas sim Declaração de Abandono, não havendo portanto incidência de
tributos iludidos;  quanto ao outro processo informado, não foi  possível  obter cópias dentro do
prazo, tendo em vista tratar-se de autos físicos cuja unidade de origem é a DRF/CASCAVEL/PR.
Impõe-se, assim, no caso concreto, a aplicação do princípio da insignificância, em razão da não
comprovação de efetiva lesão à ordem tributária, bem jurídico tutelado, pela impossibilidade de se
apurar o valor do somatório dos tributos não recolhidos, consolidados nos últimos cinco anos.
Manutenção 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.

012. Processo: JFRS/SLI-5003729-
60.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1503/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Representação  Criminal.  Crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Conduta  realizada  no  dia
23/02/2016. Tributos não recolhidos estimados em R$ 126,21, valor abaixo do previsto no art. 20,
caput, da Lei nº 10.522/2002. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Em se
tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria atipicidade material
da  conduta.  Suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário  até  que  a  soma  dos  débitos
consolidados nos últimos cinco anos seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), limite fixado no
artigo 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, em decorrência da
efetiva  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado,  a  ordem  tributária.  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. Precedente STJ: EREsp 1217514/RS, Terceira Seção, DJe 16/12/2015. No caso
em exame, embora identificada a reiteração da conduta (uma vez no ano de 2010, cujos tributos
não recolhidos totalizaram R$ 910,70), impõe-se a aplicação do princípio da insignificância em
razão da inexistência de efetiva lesão à ordem tributária, bem jurídico tutelado. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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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013. Processo: JFRS/SLI-5003779-
86.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1622/2018 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. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 250,87. Promoção
de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Notícia de 1 reiteração na
prática do delito de descaminho pela investigada. Revisão de arquivamento (art.  62, IV da LC
75/93).  Valor  da  mercadoria  apreendida  (R$  501,74)  abaixo  da  cota  de  isenção  fixada  pela
Receita Federal do Brasil em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o
equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre,  fluvial  ou
lacustre, que se enquadram nos critérios estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº
1059/2010, exceto pelo excesso de 1 (um) ventilador, no valor de US$ 14,50 (R$ 58,53), que
ultrapassou o limite quantitativo de 3 (três) unidades idênticas. Respeitado o limite temporal de 1
mês. Conduta que consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. Precedente do
STJ:  "[...]  o  valor  total  das  mercadorias está  dentro  do valor  da cota  de isenção da  Receita
Federal, sendo o fato atípico. Assim, desimporta se em outras ocasiões o acusado cometeu o
delito de descaminho. ["] No caso em tela, o valor total das mercadorias ["] qual seja, US$: 216,00,
se encontra dentro da cota de isenção da Receita Federal, que é de US$: 300,00. Ademais, as
mercadorias não eram de importação proibida e, pela pouca quantidade [...] não é possível afirmar
que possuíam destinação comercial. Assim, não há que se falar em cometimento do crime de
descaminho no caso em apreço. Não havendo prática de crime, mas sim conduta atípica, uma vez
que a importação se seu dentro do valor permitido - cota de isenção - ainda mais irrelevante o fato
de o denunciado porventura já ter cometido delito de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a
absolvição em face da atipicidade é medida que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/06/2017, publicado em 16/06/2017). Homologação
do arquivamento.

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

014. Processo: JFRS/SLI-5003832-
67.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1466/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Tributos  não  recolhidos  estimados  no
montante de R$ 958,67, valor abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. Em se
tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria atipicidade material
da  conduta.  Suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário  até  que  a  soma  dos  débitos
consolidados nos últimos cinco anos seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), limite fixado no
artigo 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, em decorrência da
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, a ordem tributária.  Embora identificada a reiteração da
conduta  (última  autuação  ocorrida  há  mais  de  10  anos),  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. Precedente STJ: EREsp 1217514/RS, Terceira Seção, DJe 16/12/2015. No caso
em exame,  impõe-se  a  aplicação do princípio  da insignificância  em razão  da inexistência  de
efetiva lesão à ordem tributária, bem jurídico tutelado, isto porque os tributos não recolhidos no
presente procedimento foram estimados no montante de R$ 958,67 e não há outra autuação do
investigado  nos  últimos  cinco  anos  (a  última  ocorreu  há  mais  de  10  anos).  Manutenção  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.

015. Processo: JFRS/SLI-5003927-
97.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1530/2018 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. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 99,25. Promoção
de  arquivamento  fundada  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Discordância  do  Juiz
Federal.  Notícia  da  reiteração  na  prática  do  delito  de  descaminho,  por  diversas  vezes,  pelo
investigado.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC  75/93.  Valor  da  mercadoria
apreendida (R$ 198,50) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil em US$
300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda,
quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre, que se enquadram nos
critérios estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010, exceto pelo excesso
de 2 garrafas térmicas (500 ml), no valor unitário de US$ 5,41 (R$ 21,58), que ultrapassou o limite
quantitativo de 3 (três) unidades idênticas. Respeitado o limite temporal de 1 mês. Conduta que
consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. Precedente do STJ: "[...] o valor
total das mercadorias está dentro do valor da cota de isenção da Receita Federal, sendo o fato
atípico. Assim, desimporta se em outras ocasiões o acusado cometeu o delito de descaminho. ["]
No caso em tela, o valor total das mercadorias ["] qual seja, US$: 216,00, se encontra dentro da
cota de isenção da Receita Federal, que é de US$: 300,00. Ademais, as mercadorias não eram de
importação proibida e, pela pouca quantidade [...] não é possível afirmar que possuíam destinação
comercial.  Assim, não há que se falar em cometimento do crime de descaminho no caso em
apreço. Não havendo prática de crime, mas sim conduta atípica, uma vez que a importação se
seu dentro do valor permitido - cota de isenção - ainda mais irrelevante o fato de o denunciado
porventura já ter cometido delito de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a absolvição em face
da atipicidade é medida que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 08/06/2017, publicado em 16/06/2017). Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

016. Processo: 1.00.000.000388/2018-21 - Eletrônico Voto: 1481/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA E PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA QUANTO AO OFERECIMENTO DE
CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO ARRAZOADO NA FORMA DO §
4° DO ART. 600 DO CPP. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PRR
DA 3ª  REGIÃO.  1.  Conflito  negativo  de  atribuições  instaurado  entre  membros  da  PRM  "
Guarulhos/SP, ora suscitante,  e da PRR da 3ª Região,  ora suscitado,  nos autos de apelação
criminal. 2. Proferida sentença, a defesa da denunciada, ao interpor recurso de apelação, se valeu
da prerrogativa descrita no art. 600, §4º, do CPP, que lhe concede a faculdade de somente ofertar
razões recursais na segunda instância. Vista dos autos ao membro do MPF de segundo grau
(PRR  3ª  Região),  ora  suscitado,  este  opinou  pela  baixa  dos  autos  para  apresentação  de
contrarrazões  de  apelação  pelo  membro  do  Parquet  Federal  oficiante  no  primeiro  grau  de
jurisdição (PRM " Guarulhos/SP). 3. O Procurador da República oficiante na PRM " Guarulhos/SP
(ora suscitante) deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação por entender que
tal atribuição pertence a membro do Ministério Público oficiante perante o TRF da 3ª Região, nos
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termos do art.  600, § 4º, do CPP, c/c os arts. 68 e 70, ambos da LC 75/93, vez que, com a
prolação da sentença e a apresentação das razões recursais no Tribunal ad quem, resta exaurida
a jurisdição do Juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do membro do Parquet
Federal para oficiar no feito, haja vista que não possui capacidade postulatória perante o TRF, e,
assim,  somente  um  Procurador  Regional  da  República  poderá  contra-arrazoar  o  recurso
apresentado.  Ressaltou,  ainda,  que  o  retorno  dos  autos  à  primeira  instância  para  que  o
Procurador da República ofereça peça processual referente a processo que tramita no TRF, além
de ferir o Princípio da Celeridade Processual, sequer possui embasamento legal. 4. Com isso,
suscitou conflito negativo de atribuições e remeteu o feito a esta 2ª CCR, nos termos do art. 62,
inc. VII, da LC nº 75/93. 5. No caso dos autos, a defesa da acusada se reservou ao direito de
arrazoar  o  recurso  de  apelação  perante  o  TRF-3ª  Região,  sendo  da  atribuição,  portanto,  da
Procuradoria Regional da República apresentar as devidas contrarrazões (LC 75/93, arts. 68 e
70).  6.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Voto  n°  3478/2016,  Processo  n°  1.00.000.016699/2015-69,
julgado  na  Sessão  nº  647,  de  23/05/2016,  unânime;  Voto  n°  6399/2015,  Processo  n°
1.00.000.013859/2014-37, julgado na Sessão n° 630, de 05/10/2015, unânime. 7. Conhecimento
do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a
atribuição da PRR da 3ª Região para a oferta das contrarrazões e do parecer.

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.

017. Processo: 1.23.002.000342/2016-25 Voto: 1216/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  RETORNO  DOS  AUTOS  PARA
DILIGÊNCIAS.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  PRINCÍPIO  DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL. DESIGNAÇÃO DO OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar representação do Banco da Amazônia " BASA, na qual
relata possíveis irregularidades no FNO. 2. Promoção de arquivamento. Remessa dos autos à 2ª
Câmara,  nos  termos  do  artigo  62,  IV,  da  LC  nº  75/1993,  que,  por  despacho  da  Relatora,
determinou o retorno dos autos à origem para proceder diligências necessárias. 3. Com o retorno
dos autos, a Procuradora da República oficiante, com fundamento na independência funcional,
determinou a redistribuição dos autos. 4. O Procurador da República designado, considerando
que não houve divergência de mérito, discordou da medida, com fundamento no artigo 18, inciso
I,  da  Resolução  CSMPF  nº  87/2006.  5.  Mantida  a  divergência,  os  autos  foram  remetidos
novamente à 2ª Câmara para que informe se diante da não homologação do arquivamento, deve
haver  redistribuição ou retorno ao ofício  originário  para atuação.  6.  Recebo a remessa como
conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos do art.
62, VII, da LC nº 75/93. 7. A respeito do tema o Enunciado nº 69 da 2ª Câmara estabelece que o
cumprimento  das  diligências  caberá  ao  Ofício  de  origem,  in  verbis:  Quando,  em análise  de
promoção  de  arquivamento,  a  2ª  CCR determinar  a  realização  de  diligências  preliminares  e
imprescindíveis  à  sua  decisão,  os  autos  serão  devolvidos  ao  membro  que  promoveu  o
arquivamento para cumprimento das diligências. Aprovado na 120ª Sessão de Coordenação, de
17/10/2016.  8.  Não  obstante,  com fundamento  na  independência  funcional  dos  membros  do
Ministério Público, o prosseguimento das investigações, no caso, deve mesmo ser conduzido por
outro membro, uma vez que a Procuradora oficiante (suscitante) já expôs suas razões de mérito,
manifestando-se  pelo  arquivamento,  tendo  formado  seu  convencimento  sobre  os  fatos.  9.
Precedente da 2ª Câmara: Processo nº 0057265-67.2015.4.01.0000, 677ª Sessão de Revisão, de
15/05/2017, unânime. 10. Procedência do conflito negativo de atribuições. Encaminhamento dos
autos ao Procurador da República suscitado, oficiante no 1º Ofício da PRM/Santarém/PR, para o
prosseguimento das investigações.

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.
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018. Processo: PRM/MAR-3410.2016.000283-8-INQ Voto: 1559/2018 Origem:  GABPRM4-MSMJ  -
MANOEL  DE  SOUZA  MENDES
JUNIOR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP, ART. 334, §1º.
APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERESSE
FEDERAL  ORIGINÁRIO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática
do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º), tendo em vista a apreensão de 85 pacotes (850
maços) de cigarros de origem estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio  de  suas  atribuições,  ressaltando  a  incompetência  do  MPF para  apresentar  denúncia
contra o investigado pela prática do crime de receptação de produto de contrabando. 3. O declínio
de atribuições não reúne condições de prosperar. 4. No crime de contrabando não tem relevância
a  circunstância  da  internalização  de  mercadoria  proibida,  pois  tal  crime  será  sempre  da
competência da justiça federal. A situação é diversa dos casos de tráfico de drogas (Lei 11.343/06)
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. Ainda segundo o autor "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".  Precedentes 2ª  CCR:
Processo nº 1.22.020.000161/2017-07, Sessão 692, de 09/10/2017, unânime; e Inquérito Policial
nº DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, Sessão 707, de 26/02/2018, entre outros. 7. 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.

019. Processo: 1.15.001.000352/2017-23 - Eletrônico Voto: 1478/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Expediente oriundo
da  Promotoria  de  Justiça  de  Quixadá/CE,  contendo  indícios  de  que  familiares  de  03  (três)
beneficiários do Programa Bolsa Família realizaram doações incompatíveis com as finalidades do
referido  Programa,  nas  eleições  do  ano  de  2016,  no  Município  de  Ibaretama.  Promoção  de
arquivamento fundada na ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, visto
que as doações nos valores de R$ 1.050,00 por F.C.V., de R$ 1.050,00 por L.F.M. e de R$ 500,00
por W.S.Q.S. não seriam indicativos de que os familiares/beneficiários tenham patrimônio e renda
que os 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
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analisa  satisfatoriamente  a  eventual  tipicidade  da  conduta  noticiada.  Há  de  se  convir  que  a
doação  em  espécie  (ou  transferência  eletrônica)  das  quantias  acima  especificadas  para
campanhas  de  candidatos  é  manifestamente  incompatível  com  os  requisitos  exigidos  na
legislação respectiva, pelo que se conclui que os doadores não atenderiam, em tese, aos critérios
para  recebimento  do  benefício.  Precedente  da  2ª  CCR:  Voto  n°  260/2018,  Procedimento  n°
1.15.001.000330/2017-63,  julgado  na  Sessão  n°  705,  de  05/02/2018,  unânime.  Arquivamento
prematuro. Designação de outro membro do MPF 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

020. Processo: 1.18.000.003979/2016-53 Voto: 1556/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento preparatório.  Supostos crimes e atos  de improbidade administrativa  durante as
ocupações dos prédios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG).
Narrativa da possível ocorrência de delitos de esbulho possessório (art. 161, § 1º, II e § 2º), dano
qualificado (art. 163), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art.  320), advocacia
administrativa (art. 321), todos do Código Penal, além de abuso contra crianças e adolescentes
(art.  232 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Fatos evidentemente conexos de matéria
afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção), nos termos do art. 2°, §
5°da Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014, publicada em 24/04/2014. Homologação
da promoção de arquivamento pela 5ª CCR/MPF. Injustificada remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão (Criminal). Não conhecimento da remessa.

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

021. Processo: 1.22.020.000434/2017-13 Voto: 1631/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE CONTRA O INSS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  69.
DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  OFICIANTE  PARA  A
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de manifestação
em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  pela  qual  o  representante  noticia  suposto  crime  de
estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado contra o INSS. 2. Logo após o recebimento da
notícia-crime o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que
"não se mostra plausível, em suma, a instauração de investigação criminal baseada em elementos
tão  frágeis  "  a  opinião  pessoal  do  representante  acerca  da  regularidade  da  concessão  de
benefício de previdenciário de pensão por morte". 3. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  nos termos do artigo 62,  IV,  da LC nº
75/1993.  4.  No  presente  caso,  nenhuma  diligência  foi  realizada  e  não  há  demonstração
inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução penal, restando
evidenciada a necessidade da realização de diligências mínimas antes deste Órgão Colegiado
pronunciar-se sobre a manutenção do arquivamento ou não, inclusive para melhoria da eficiência
e efetividade da persecução penal,  tais como: (I) requisição de informações e documentos ao
INSS a respeito do fato narrado; (II) oitiva da investigada; (III) outras diligências que se mostrarem
úteis  no  curso  da  investigação.  5.  Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de
esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se
existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura,
o arquivamento do processo. 6. Aplicando o Enunciado nº 69 da 2ª Câmara, voto pela devolução
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dos  autos  ao  Ofício  de  origem,  na  PRM-Manhuaçu/Muriaé-MG,  para  que  realize  diligências
mínimas para a elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas. 7. Cumpridas
as  diligências  e  fundamentadamente  mantida  a  promoção  de  arquivamento,  os  autos  devem
retornar à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para deliberação.

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

022. Processo: 1.25.008.000050/2018-20 - Eletrônico Voto: 1658/2018 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 PREVISTO NO ART. 70 DA LEI N° 4.117/62.
INVESTIGADO, COM MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR, ABORDADO
COM RÁDIO TRANSMISSOR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART.  62,  IV,  DA LC N.º  75/93).  CASO QUE NÃO SE TRATA DE RÁDIO
COMUNITÁRIA. USO DO EQUIPAMENTO QUE REVELA A CONCRETA REPROVABILIDADE NA
CONDUTA  PERPETRADA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  NA
PRESENTE HIPÓTESE. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada
para  apurar  possível  crime  previsto  no  art.  70  da  Lei  nº  4.117/62.  Consta  dos  autos  que  o
investigado, com mandado de prisão expedido em seu desfavor, foi abordado conduzindo veículo
em que foi localizado um rádio transmissor na frequência da polícia. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu o  arquivamento  consignando que  "Para  fins  de  aplicação  do princípio  da
insignificância ao crime em comento, tem-se adotado o conceito de `baixa potência" como sendo
o serviço de radiodifusão com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema
irradiante não superior a trinta metros (art. 1, § 1º, Lei nº 9.612/98)." 3. Necessário esclarecer que
a Lei nº 9.612/98, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definiu como de baixa
potência o serviço de radiodifusão prestado com potência máxima de 25 Watts ERP. Tal definição
harmoniza-se  com  o  entendimento  jurisprudencial  de  que  estações  rudimentares  podem  ser
consideradas, a depender do caso concreto, como de baixa potência, denotando a insignificância
de seu potencial lesivo. 4. É o que ocorre, por exemplo, no caso de rádio comunitária instalada de
maneira rudimentar em área de comunidade de baixa renda, distante de outras emissoras de
rádio  e  televisão  e  de  aeroportos,  sem  finalidade  política  e  interferência  nos  serviços  de
telecomunicação e de transporte  aéreo,  exercendo, tão somente,  a liberdade de expressão e
informação. 5. No caso em exame, entretanto, a conduta subsome-se, em tese, à conduta delitiva
prevista no art. 70 da Lei nº 4.117/62 e não se ajusta às ponderações expostas, uma vez que
conforme se extrai dos autos, apesar da utilização de transmissor com potência de 05 Watts, não
se trata aqui de Rádio Comunitária, mas sim de investigado que possuía mandado de prisão em
seu desfavor  e  trazia  consigo  um rádio  comunicador sintonizado  na frequência  da polícia.  6.
Dessa forma, o uso de tal equipamento revela a concreta reprovabilidade na conduta perpetrada,
sendo prematuro o arquivamento. 7. Não homologação do arquivamento e pela designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

023. Processo: 1.29.009.001186/2017-17 - Eletrônico Voto: 1627/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos, consolidados nos
últimos 5 anos,  que totalizam R$ 10.696,88.  Notícia  da habitualidade na prática do delito  de
descaminho pelo investigado (9 vezes no período de 4 anos), o que não pode, simplesmente,
deixar de ser  considerado para efeito de aferição do tamanho da lesão causada. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O princípio da insignificância no crime de descaminho é
afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva. Precedentes STF: HC 133956
AgR, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe-178 23/08/2016; HC 133736 AgR, Segunda
Turma,  julgado  em 03/05/2016,  Dje  17/05/2016;  e  STJ:  AgRg  no  REsp  1601780/RS,  Quinta
Turma,  julgado  em  23/08/2016,  DJe  29/08/2016;  AgRg  no  REsp  1610814/SC,  Sexta  Turma,
julgado  em  02/08/2016,  DJe  16/08/2016;  EREsp  1341479/PR,  Terceira  Seção,  julgado  em
24/02/2016, DJe 14/03/2016. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Não homologação do
arquivamento e  designação de outro  membro do MPF para prosseguir  na  persecução penal,
facultando-se à Procuradora da República oficiante  a oportunidade de prosseguir  no feito,  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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

024. Processo: DPF/GVS/MG-00658/2014-INQ Voto: 1504/2018 Origem:  GABPR15-TMFM  -
THIAGO  MENICUCCI  FRANKLIN
DE MIRANDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Apreensão, pela Polícia
Rodoviária Federal, de R$ 12.129,00 em espécie em poder dos investigados, durante abordagem
do veículo em que se encontravam, sem comprovação lícita de sua origem. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Investigado que responde a dois inquéritos policiais,
em curso na Polícia Civil em Ipatinga, por envolvimento com o tráfico interno de drogas. Hipótese
em  que  os  elementos  iniciais  não  evidenciam  a  ocorrência  de  crimes  antecedentes  de
competência  da Justiça Federal.  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a e  b,  da Lei  nº  9.613/98,  o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.Precedente
do  STJ  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

025. Processo: DPF/RDO/PA-00104/2017-INQ Voto: 1529/2018 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, III, do CP. Comunicação de
que empresa estaria expondo à venda cosméticos e medicamentos sem registro na ANVISA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A conduta narrada 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
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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.

026. Processo: SR/DPF/PA-00723/2012-INQ Voto: 1547/2018 Origem: GABPR8-MABP -  MELIZA
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de  estelionato  majorado  e  uso  de
documento falso, previsto nos arts. 171, §3º e 304 (c/c 299) do Código Penal, a partir da notícia de
que instituição de ensino superior particular no Estado do Pará ofertava e administrava os cursos
sem a  fiscalização  do  MEC,  em seguida  "comprava"  os  diplomas dos  graduandos de outras
instituições de ensino, as quais forneciam os documentos à míngua de qualquer certificação da
qualidade do ensino ofertado, visando tão somente o lucro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta investigada afeta serviço e interesse do Ministério da
Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino,
havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de
interesses  coletivos  em  sentido  amplo.  Remessa  de  cópia  dos  autos  à  3ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que entender cabíveis. Todavia, sob a
ótica penal, a conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou
de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes de estelionato (CP, art.
171) e contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90, art. 67) contra particulares. Incidência da
Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de
falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino". Ademais, a
Súmula n° 546 do STJ dispõe que: "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  a  persecução  penal.
Precedentes da 2ª CCR/MPF: IPL Nº 00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de
03/10/2016;  IPL  Nº  01601/2014,  voto  7212/2016,  Sessão  de  Revisão  663,  de  17/10/2016.
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 e remessa de cópia do autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e
o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

027. Processo: 1.28.000.000041/2018-05 - Eletrônico Voto: 1552/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Jogo on
line que estaria veiculando aos seus usuários propagandas com conteúdo adulto, cenas de sexo,
e os usuários (em sua maioria adolescentes) são obrigados a assistir o vídeo por 30 segundos
para poderem usar a plataforma. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
No presente caso, tem-se que adolescentes estão supostamente submetidos a propagandas de
cunho sexual em um jogo na internet. Não consta que essas propagandas envolvam cenas ou
imagens  de  pornografia  infantil.  Portanto,  o  material  pornográfico  não  envolve  criança  ou
adolescente, mas sim está sendo transmitido a público infanto-juvenil. Tais fatos se aproximam à
irregularidade  administrativa  prevista  no  art.  257  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente
(exemplo de ser comercializado a um adolescente uma revista com fotografias pornográficas).
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

028. Processo: 1.30.001.000233/2018-45 Voto: 1439/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão,  na  qual  o  noticiante  informa  que  um usuário  do  bate-papo UOL,  em uma sala  de
conteúdo adulto, supostamente aliciou um menor de 14 anos. Possível crime de pedofilia (ECA,
art. 241-A). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Destaca-se que o
representante informou ter ocorrido tão somente troca de mensagens privadas, não evidenciando
" no caso " a divulgação ou publicação de imagens pornográficas em página da rede mundial de
computadores (internet). Possível crime praticado em locais de acesso restrito aos participantes
da conversa. "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" (RE 628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de
indícios  de  divulgação  ou  publicação  de  fotos  e  vídeos  em sites,  blogs  ou  comunidades  de
relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja
conectada à internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje
29/06/2015). Ausência de elementos que indiquem transnacionalidade na conduta. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

029. Processo: 1.34.001.001204/2018-51 Voto: 1415/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação particular encaminhada
à Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante relata que realizou um empréstimo no valor de R$
6.000,00 junto a determinada empresa, no entanto, além de não receber o valor acordado, teve
que efetuar diversos depósitos a pedido do suposto diretor financeiro,  bem como encaminhar
fotos pessoais, como condição para receber o empréstimo. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta alegação de negociação de empréstimo utilizado como
ardil para o cometimento do crime de estelionato contra particular. 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.

030. Processo: 1.34.018.000034/2018-17 - Eletrônico Voto: 1732/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TAUBATE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no artigo 273 ou artigo 278 do Código Penal. Fabricação e
comercialização de produto (solução nasal) sem a garantia da qualidade e segurança exigidas
pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  "  ANVISA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  O fato  de a  ANVISA ser  o  órgão  responsável  pela  respectiva
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fiscalização, não tem o condão, por si  só, de atrair  a competência da Justiça Federal  para o
processo e julgamento do delito em apuração. A venda de substância medicinal sem a devida
garantia e segurança prevista em lei,  configura lesão a saúde pública, todavia 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. 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.

031. Processo: 1.35.000.001849/2017-86 - Eletrônico Voto: 1480/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
representante, que se declara participante do MST, narra que determinado indivíduo encontra-se
armado,  dentro  de  assentamento  do  INCRA,  fazendo  ameaças  a  sua  pessoa  e  a  alguns
assentados,  ceifando  a  vida  de  animais  silvestres  existentes  no  interior  do  assentamento,
destruindo o barraco de assentados que se ausentam para trabalhar,  e  que estaria  trazendo
pessoas que não foram acampadas para serem incluídas na relação de beneficiários. 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.  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.

Homologação de Arquivamento

032. Processo: DPF/RO-0461/2017-INQ Voto: 1487/2018 Origem:  GABPR3-DAL  -  DANIEL
AZEVEDO LÔBO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II). Subtração de 2 (duas) motos
que estavam separadas para leilão no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado no Km 14
da BR 364, sentido Ariquemes/RO. 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. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000127-2-INQ Voto: 1728/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar se o investigado, beneficiário do programa previdenciário
Seguro  Desemprego  do  Pescador  Artesanal  "  SDPA,  teria  recebido  o  seguro  defeso  sem
preencher os requisitos necessários. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvido, o investigado afirmou que
é pescador profissional desde 21/07/2011 e que eventualmente costuma fazer "bicos" na área
rural, no entanto alega que faz da atividade pesqueira a sua principal fonte de sustento, fazendo
juntada  de  documentos  (imagens)  comprobatórios  de  sua  atividade  pesqueira.  Realizada
pesquisa  ASSPA,  verificou-se  que,  de  fato,  inexistem  vínculos  empregatícios  em  relação  ao
investigado. As investigações não identificaram indícios de fraude. Elementos de informações que
evidenciam que o investigado efetivamente exerce o ofício de pescador artesanal. Materialidade
delitiva não demonstrada. Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000252-6-INQ Voto: 1433/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apuração dos crimes tipificados nos artigos 297, § 3º, II, e 337-A,
ambos do Código Penal, em razão do pagamento de salário "extra-folha" a empregado . Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto à anotação falsa em CTPS, o caso é de
absorção do crime do art. 297, § 3º, II, 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) O valor homologado em juízo, referente ao crime
previsto no art.  337-A do CP, totaliza  um montante de R$ 1.398,37.  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.

035. Processo: SRPF-AP-00294/2016-INQ Voto: 1637/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal.
Fatos ocorridos entre 2008 a 2012 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.  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).  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.
Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser
repassados para a autarquia previdenciária. 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.

036. Processo: SRPF-AP-00345/2016-INQ Voto: 1548/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). A investigada
teria  requerido  o  benefício  de  salário  maternidade  junto  ao  INSS,  na  condição  de  segurada
especial, supostamente sem preencher os requisitos para tanto. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. A investigada de fato havia dado a luz há época dos requerimentos.
A Colônia de Pescadores " Z12 de Tartarugalzinho/AP encaminhou resposta onde constam os
dados cadastrais da investigada. A entrevista pessoal comprovou que a investigada realmente
atua em atividade pesqueira. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva. 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.

037. Processo: SRPF-AP-00345/2017-INQ Voto: 1628/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de manifestação sigilosa feita perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) e uso de documento
falso (CP, art. 304). Notícia de que o investigado, professor do Instituto Federal do Amapá - IFAP,
receberia gratificação por titulação de mestre, desde 26/01/2011, mediante a apresentação de
diploma não validado em território brasileiro, o que tornaria indevido o recebimento da referida
gratificação, com a anuência do então diretor do Departamento de Gestão de Pessoas " DIGEP,
do referido instituto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos a
ausência de má-fé na conduta dos investigados pelas seguintes razões: 1) Assim que o diretor do
DIGEP teve conhecimento da possível irregularidade, encaminhou o caso ao setor responsável
para que fossem tomadas as devidas providências; 2) Constatada a ilicitude do recebimento na
esfera administrativa, este foi suspenso, prevalecendo o entendimento de que, tendo em vista a
boa  fé  do  referido  servidor,  era  impossível  a  cobrança  dos  valores  por  ele  recebidos
indevidamente, em razão de erro da Administração Pública. Ressalte-se ainda que apesar de não
validado em território brasileiro, o diploma de mestrado apresentado não é documento falso, tendo
sido emitido por universidade portuguesa. Materialidade delitiva não evidenciada. Aplicação da
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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.

038. Processo: SRPF-AP-00347/2016-INQ Voto: 1486/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). A investigada
teria  requerido  o  benefício  de  salário  maternidade  junto  ao  INSS,  na  condição  de  segurada
especial, supostamente sem preencher os requisitos para tanto. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. A investigada de fato havia dado a luz há época do requerimento,
conforme  certidão  de  nascimento  anexa  aos  autos.  A  Colônia  de  Pescadores  "  Z12  de
Tartarugalzinho/AP encaminhou resposta onde constam os dados cadastrais da investigada. A
entrevista pessoal comprovou que a investigada realmente atua em atividade pesqueira. Ausência
de elementos mínimos de materialidade delitiva. 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.

039. Processo: SR/PF/CE-00136/2017-INQ Voto: 1431/2018 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agente de pesquisa e
mapeamento  do IBGE.  A vítima trafegava  pela  rua  quando foi  abordada por  dois  indivíduos,
portando uma faca e um revolver, que anunciaram o assalto e subtraíram o computador móvel
pertencente ao IBGE que estava em seu poder. 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. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 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.

040. Processo: SR/PF/CE-00745/2013-INQ Voto: 1448/2018 Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL
MIRANDA ARRUDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto (CP, art. 155, c/c art. 14, II) praticada contra agência da Caixa
Econômica Federal. Acoplamento de dispositivo manual conhecido como "pescaria" ou "anzol" em
caixa  eletrônico.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  nos  autos,
informações  de  que  o  vigilante  da  empresa  que  fazia  a  segurança  da  agência  identificou  o
dispositivo e avisou a Polícia Federal,  o que inviabilizou o prosseguimento da ação criminosa.
Fatos  ocorridos  no  ano  de  2013.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.
Inexistência  de  suspeitos,  de  testemunha  ou  de  outros  elementos  técnicos  formadores  de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

041. Processo: 1.10.000.000202/2016-25 Voto: 1635/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Inquérito Civil.  Possível omissão de comunicação à Polícia Federal da ocorrência do crime de
furto (CP, art. 155) de um projetor da Universidade Federal do Acre. Promoção de arquivamento
remetida à 5ª CCR/MPF, que concluiu pela atribuição da 2ª CCR/MPF. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta narrada que caracteriza contravenção prevista no art. 66, inciso
I, do Decreto-lei nº 3.688/41. Inexistência de elementos capazes de comprovar que a omissão
tenha se dado de forma intencional com o objetivo de causar prejuízo à instituição ou acobertar o
ilícito ocorrido. Evidencia-se que a omissão se deu por desconhecimento dos procedimentos que
deveriam ser adotados em tais casos. O MPF e o Coordenador do curso de Engenharia Elétrica
posteriormente comunicaram a Policia Federal. Adotadas medidas visando a restituição do bem.
Falta de justa causa para o prosseguimento do feito, o que torna injustificável a remessa dos
autos ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

042. Processo: 1.12.000.000061/2017-57 Voto: 1441/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notitia criminis formulada pelo Juízo da
5ª Vara do Trabalho da Comarca de Macapá/AP, noticiando a suposta ocorrência do crime de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Empresa  que,  apesar  de  descontar  as
parcelas de contribuições sociais do trabalhador, não as repassaria para o órgão federal. Revisão
de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Remessa de cópia integral  dos autos à Receita
Federal  que,  em  resposta,  informou  que  tomará  as  providências  necessárias,  através  de
procedimento fiscal e, caso seja constatada alguma irregularidade, será feita uma representação
fiscal  para fins penais.  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. Materialidade delitiva, de
plano,  não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para  identificar  quais  contribuições  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.

043. Processo: 1.12.000.000287/2018-39 - Eletrônico Voto: 1446/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Representação feita pelo Sindicato dos
Docentes do Instituto Federal do Amapá " SINDIFAP, na qual informa a ocorrência de ameaças de
morte desferidas pelo investigado contra o representante de determinada empresa, em razão de
este ter sido vencedor de 2 (duas) licitações no IFAP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O crime de ameaça somente se procede mediante representação. Verifica-se que, entre a
data da gravação (30/09/2014),  onde é noticiada a ameaça,  e a  representação acima citada,
datada de 05/08/2015, passaram-se mais de 6 (seis) meses, constatando-se, assim, a decadência
em razão do decurso do prazo. Além disso, o fato ocorreu há mais de 3 (três) anos. Pena máxima

21/143



ATA DA 708ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00149223/2018

cominada de 06 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
VI). 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.

044. Processo: 1.13.000.001996/2017-13 Voto: 1735/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  no  Centro  de
Atendimento ao Público " CAP, do Ministério Público do Estado do Amazonas, que versa sobre
possíveis irregularidades no âmbito de fundação, sem fins lucrativos, que utilizaria indevidamente
o nome de empresa, com mesmo endereço e administradores, para suposto repasse de dinheiro
oriundo de verbas de pesquisa e desenvolvimento (P & D), sem a devida prestação de serviços.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. Verificada a inexistência de coincidência de administradores nas pessoas
jurídicas investigadas. Representação feita de forma genérica e vaga, sem informações concretas
que possibilitem linha investigatória potencialmente idônea a ser seguida. Ausência de elementos
mínimos  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.

045. Processo: 1.14.000.000533/2018-88 Voto: 1440/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro motorizado da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
funcionário da ECT não foi capaz de descrever as características biométricas suficientes para se
promover a identificação dos autores do delito, já que, no momento da ação, um meliante utilizava
capacete  e  o  outro,  boné.  Perícia  papiloscópica  realizada  no  veículo  dos  Correios  revelou
impressões papilares não coincidentes com as cadastradas no banco de dados do sistema AFIS.
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.

046. Processo: 1.15.000.000344/2018-78 - Eletrônico Voto: 1449/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  em processo
administrativo  perante  universidade  federal.  Noticiante  alega  responder  por  processo
administrativo que resultou em seu indiciamento por ter, entre outras acusações, supostamente
desqualificado e/ou menosprezado seu ex-colega de trabalho. Sustenta que este último, ao ser
ouvido como testemunha, teria prestado declarações falsas que teriam sido determinantes para o
indiciamento do ora noticiante.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Conforme
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consta  do  procedimento,  do  conteúdo  do  e-mail  anexado  aos  autos  pode  se  extrair  de  fato
manifestação de desapreço, segundo o juízo da comissão processante, ou no mínimo crítica por
parte do noticiante. Em relação às demais supostas falsidades, esse fato não foi sequer levado
em consideração pela comissão processante,  na medida em que se tomou como fundamento
condenatório as alegações veiculadas no e-mail acima referido, tendo sido portanto irrelevante
para fins de formação do seu convencimento. Não verificação de que o depoente tenha prestado
declarações com o intuito de faltar com a verdade, especialmente por não se apresentarem as
apontadas  divergências  com  um  mínimo  de  relevância  para  formar  o  convencimento  da
autoridade processante. Ausência de indícios da prática de crime de falso testemunho, no caso
concreto. Homologação do arquivamento.

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

047. Processo: 1.15.000.000556/2018-55 - Eletrônico Voto: 1636/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de incitação e/ou apologia ao crime (CP, arts. 286 e/ou 287).
Representação formulada por professora universitária em face de determinado Grupo de Estudos
de alunos de Direito, em razão de postagens na internet sobre temas variados (direitos autorais,
impostos, corrupção, saúde, etc).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A mera
expressão de manifestações contrárias às decisões políticas e jurídicas do Estado não constitui
expressão de ódio, mas simples posicionamento político-ideológico (CF, art. 5º, IV e IX). Ainda que
algumas  das  postagens  contenham  palavras  ou  expressões  que  podem  ser  consideradas
ofensivas, não se verifica discurso de ódio ou incitação/apologia ao crime. Ausência de indícios da
prática 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.

048. Processo: 1.18.000.000542/2018-20 - Eletrônico Voto: 1632/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Representação particular apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante solicita que
determinada empresa efetue o pagamento das contribuições ao INSS, conforme determinação
judicial nos autos de Reclamatória Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Com relação aos salários não pagos durante  o  contrato  de trabalho,  cumpre  registrar  que  a
Justiça Trabalhista declara o valor devido pelo empregador e suas repercussões tributárias (INSS,
IRPF, etc), ou seja, a sentença declara o valor remuneratório devido ao reclamante e o tributo
devido em relação a este  valor  de condenação,  que ainda será executado.  Já em relação à
contribuição previdenciária devida pelo empregado, e assim declarada em sentença trabalhista,
não há que se confundir  tal  valor com verbas previdenciárias apropriadas pela empresa. Não
havendo o desconto da aludida contribuição, por parte do empregador, do salário do empregado,
não há que se falar em apropriação de contribuições recolhidas do trabalhador. A execução de
valores devidos em sentença se realiza em juízo, não sendo possível a apropriação. Por fim, em
consulta ao site do TRT da 18ª Região, verifica-se que os autos da Reclamatória Trabalhista foram
arquivados  em  22/09/2016  "...já  que  o  acordo  entabulado  em  Audiência  (ID  2664328)  foi
integralmente cumprido." Elementos de informações até então colhidos que não apontam para a
ocorrência 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

049. Processo: 1.18.001.000549/2017-51 Voto: 1438/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa feita por meio da Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  na  qual  noticia  a  existência  de  uma "quadrilha"  para  desviar  dinheiro  da  Caixa
Econômica Federal, com suposta participação de servidor público, tendo ainda o envolvimento de
um hacker não identificado e um nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Relato genérico.  Os fatos narrados não apresentam qualquer dado concreto  que possibilite a
apuração  dos  delitos  mencionados.  Encaminhado  e-mail  para  o  denunciante  (único  meio  de
comunicação  por  ele  informado)  para  que  esclarecesse  melhor  os  fatos,  verificou-se  que  o
endereço  eletrônico  informado  encontra-se  desativado.  Impossibilidade  de  solicitação  de
informações  adicionais  ao  representante.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  materialidade
delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.20.000.000912/2017-90 Voto: 1414/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação oriunda da Delegacia de Polícia Federal em
Mato  Grosso,  para  o  exercício  do  controle  externo  da  atividade  policial,  em  virtude  das
providências  adotadas  no  bojo  de  processo  originado  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência
Financeira do COAF versando sobre movimentações atípicas relacionadas aos investigados. O
Procurador da República oficiante, considerando que as investigações estariam sendo conduzidas
pelos órgãos estaduais e que já houve o encaminhamento do feito à Delegacia de Polícia Civil
Fazendária, promoveu o arquivamento da Notícia de Fato. A 7ª CCR, no âmbito de sua atribuição,
homologou o arquivamento 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). Investigados que estariam
envolvidos em esquema de fraudes em licitações e operacionalização de desvio de dinheiro de
Assembleia Legislativa. Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de
crimes antecedentes de competência da Justiça Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da
Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência
da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira
ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para
a persecução penal. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, uma
vez  que  o  RIF  em  análise  foi  encaminhado  também  ao  MPE/MT  e  que  já  houve  o
encaminhamento do feito à Delegacia de Polícia Civil Fazendária. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.20.004.000307/2017-89 - Eletrônico Voto: 1738/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  qualificado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento
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indevido de verbas do seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 03
(três) casos de estelionato do seguro-desemprego praticados por terceiros não beneficiários, com
cadastros  em  agências  distantes  da  residência  do  titular,  bem  como  saques  em  agências
bancárias igualmente distantes. Fatos ocorridos no ano de 2014. O delegado da Polícia Federal
informou da impossibilidade de se instaurar inquérito por impossibilidade de coleta de elementos
de materialidade e autoria. 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.

052. Processo: 1.22.024.000022/2018-16 - Eletrônico Voto: 1498/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante solicita a aplicação de algum benefício processual em ação em que foi demandado pelo
MPF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  de  que  o  benefício
processual almejado foi discutido e já concedido nos autos n° 1033-41.2017.4.01.3823, restando
prejudicada a questão. Quanto ao receio de vir a ser processado por outra injúria, não cabe ao
Ministério  Público  patrocinar  a  defesa  do  representante,  fato  que  deve  ser  tratado  com seu
defensor. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.23.000.000365/2017-31 Voto: 1554/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do delito  de fraude processual  (CP,  art.
347). Representação encaminhada pela Justiça do Trabalho. Narrativa de que o requerente e seu
procurador  agiram  em  conluio,  visando  procrastinar  o  andamento  de  processo  e  fraudar  a
execução trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As principais razões que
levaram o magistrado a encaminhar os autos a este órgão ministerial não se amoldam a nenhuma
descrição típica formal. Vale ressaltar que se houve conluio entre os agentes, este provavelmente
ocorreu antes de ajuizada a respectiva ação laboral,  restando incabível  o enquadramento da
conduta no art. 347 do CP. Observa-se que a conduta do requerente foi devidamente penalizada
pelo magistrado que o condenou por litigância de má-fé nos autos da ação trabalhista. Ausência
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal  por  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.

054. Processo: 1.23.000.003381/2016-02 Voto: 1727/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  prática do crime previsto  no art.  20,  da Lei  n°
4.947/66. Da análise dos autos, verifica-se que a União, por meio do INCRA, autarquia federal,
propôs ação de desapropriação por interesse social de um terreno, para fins de reforma agrária. O
INCRA, após imitido na posse, assentou cerca de 232 famílias de pequenos trabalhadores no
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local, objetivando minimizar os efeitos do êxodo rural no Estado do Pará. Ocorre que, a Prefeitura
de Castanhal, através do prefeito e do vice-prefeito, à época, ao que tudo indica incentivaram a
instalação de alguns empreendimentos fabris dentro da área desapropriada, para tanto, teriam
procurado alguns colonos com um intuito de comprar os terrenos sob a responsabilidades deles,
sob a justificativa de que trariam melhorias para o local, tais como energia elétrica e asfalto. Após
a cessão, o Município transferiu os lotes através de Título de Aforamento a algumas empresas
para construção fabris. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Primeiramente, faz-se
importante mencionar que, em que pese inicialmente este Parquet tenha entendido que os fatos
noticiados se amoldariam ao crime previsto no art. 20, da Lei n° 4.947/66, da análise dos autos
verificou-se que tal crime não restou caracterizado, haja vista que em nenhum momento restou
provado que os responsáveis pela transferência do domínio de bem da União invadiram com a
intenção  de  ocupar  o  imóvel.  No  entanto,  os  fatos  apontam para  a  ocorrência  do  crime  de
estelionato, previsto no art. 171, § 3°, do CP, considerando que os responsáveis pelas concessões
dos títulos de aforamento,  isto  é,  o  ex prefeito  e  o  vice-prefeito  da cidade  de Castanhal/PA,
obtiveram para o Município vantagem ilícita, causando prejuízo a União, induzindo alguém em
erro, mediante meio artifício e ardil, consistente na concessão dos Títulos de Aforamento, haja
vista que as empresas que foram beneficiadas com tais títulos têm a obrigação de pagar um foro
anual,  bem  como  de  um  laudêmio  quando  houver  transferência  do  domínio  útil  do  bem.
Entretanto, apesar de restarem comprovados os requisitos necessários a justa causa da ação
penal, o oferecimento da denúncia está obstaculizada pela ocorrência de extinção da punibilidade
em face da ocorrência da prescrição. As concessões dos Títulos de Aforamento, que causaram
prejuízo à União, ocorreram em 19/06/2000, termo inicial do prazo prescricional. Pena máxima
cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.23.001.000444/2017-31 Voto: 1633/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo
(CP,  art.  149).  Notícia  registrada pela  Comissão Pastoral  da Terra,  relatando a existência  de
pessoas trabalhando em condições análogas a de escravos em 2 propriedades rurais na mesma
região.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  1) Existência de inquérito policial
instaurado para apurar os mesmos fatos narrados em relação a uma das propriedades. Aplicação
do princípio do ne bis in idem. 2) No segundo imóvel rural, verificou-se a existência de apenas 2
empregados, não havendo indícios de que fossem submetidos a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva,  nem que laborassem em condições  degradantes  ou  que  tivessem sua  locomoção
restringida em razão de dívida com o empregador.  Inexistência  de fraude ou violência.  Fatos
atípicos na esfera penal. 3) Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.25.000.000461/2018-95 - Eletrônico Voto: 1435/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de violação de correspondência
(Lei 6.538/78, art. 40), a partir de notícia-crime formulada pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos " ECT, tendo em vista o extravio de encomenda. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Encomenda extraviada que pertence a modalidade Petit Parquet Registrado
(PPR),  a  qual  não  prevê  o  rastreamento  ponto  a  ponto,  situação  essa,  que  inviabilizou  a
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instauração processo administrativo NUP, já que não é possível identificar a unidade responsável.
Até o momento não identificado qualquer ônus à ECT, uma vez que a modalidade de entrega
utilizada prevê que a responsabilidade sobre o objeto postal pertence ao remetente e, em caso de
perda, terá ele o direito a uma indenização fixada pelo Regulamento de Encomendas Postais.
Inexistência de linha investigatória  potencialmente 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

057. Processo: 1.25.000.003790/2017-15 - Eletrônico Voto: 1630/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por Procurador da República comunicando possível
atuação ilegal de empresa, notadamente quanto à suposta prática de violação de sigilo. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Considerando a inexistência de documentos
complementares  à  referida  representação,  foi  oficiado  o  Procurador  da  República  noticiante,
solicitando  elementos  informativos  adicionais.  Em  resposta,  o  membro  do  MPF  aduziu  que
"...informo que o fato que chegou ao conhecimento deste signatário é de que a empresa em
questão, para desempenho de suas atividades, faz uso de informações protegidas por sigilo fiscal
sem  a  permissão  do  titular.  No  entanto,  apenas  referida  informação  foi  repassada  a  este
signatário,  sem qualquer outro elemento de prova ou maiores informações de como referidas
informações são  obtidas  pelas  (sic)  empresa."  Das pesquisas  realizadas na rede mundial  de
computadores, não se verificou menção a informações protegidas por sigilo fiscal ou qualquer
outro dado concreto que permita um norte investigatório. Ausência de elementos de informação
que  possibilitem  a  adoção  de  qualquer  medida  investigatória  pelo  MPF.  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.

058. Processo: 1.25.011.000121/2015-92 Voto: 1456/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  denúncia  anônima,  noticiando
supostas irregularidades atribuídas a farmácias vinculadas ao Programa Farmácia Popular  do
Governo Federal, como o fornecimento de medicamentos com receitas falsas, emissão de cupons
falsos, lançamento de vendas em nome de pessoas já falecidas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Consultas aos sistemas informatizados apontaram a existência de
farmácias registradas em nome de 2 (dois) dos 4 (quatro) noticiados. Solicitado aos proprietários
identificados cópia das documentações referentes a todas as vendas realizadas nas farmácias
durante determinado período. 1) Em relação a investigada E. R. foi constatada a existência de
receitas  médicas  muito  antigas  e  algumas  que  continham  data  posterior  à  venda.  Segundo
informações do Ministério da Saúde, a empresa pagou multa e restabeleceu o seu acesso ao
sistema  de  gestão  do  Programa  Farmácia  Popular.  Irregularidades  pontuais,  não  havendo
indicativo  das  fraudes  sistemáticas  comunicadas  pela  notícia  anônima.  2)  Em  relação  ao
investigado  H.  A.  L.  verificou-se  que  muitos  cupons  vinculados  não  tinham  a  assinatura  do
paciente,  a existência  de receitas com data posterior  à compra,  bem como a inexistência  de
receita médica referente a algumas vendas. Conforme consta da certidão de fl. 181, a empresa já
é objeto de investigação, pelos mesmos fatos apurados neste procedimento, no IPL Nº 0327/2017
" DPF/MGA/PR (Processo nº 5001173-45.2017.4.04.7011). Aplicação do Princípio do ne bis in
idem. Ressalta-se que foi juntado cópia integral deste Procedimento de Investigação Criminal ao
referido processo.  3)  Quanto  aos  outros dois  noticiados,  não  há nenhuma farmácia  em seus
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nomes. Verificou-se que A. C. R. J. é irmão da primeira investigada e F. P. M. é funcionário do
segundo investigado. Materialidade não demonstrada. 4) Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: 1.26.004.000051/2018-77 - Eletrônico Voto: 1447/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de 25 pacotes de cigarros de
origem  estrangeira,  em  feira  livre  existente  no  Município  de  Parnamirim/RN.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Consta dos autos que no momento em que a Polícia
chegou  ao  local,  o  possível  autor  do  crime  evadiu-se,  não  sendo  possível  encontrá-lo
posteriormente, tampouco identificá-lo. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  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.

060. Processo: 1.29.000.004107/2017-18 - Eletrônico Voto: 1475/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inconsistências apresentadas no depoimento
prestado por determinada testemunha. Questão fática relacionada ao horário de trabalho. Verifica-
se que tal inconsistência foi percebida ainda durante a audiência de instrução processual. No caso
em tela as declarações aparentemente falsas da testemunha em nada influenciaram a decisão do
Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo em vista terem sido desclassificadas por suas próprias
inconsistências, pelo Juízo trabalhista. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª
Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime;
Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime.
Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.29.008.000888/2015-21 Voto: 1533/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3°).
Suposto superfaturamento de preço de medicamentos adquiridos com recursos públicos, por meio
de decisão judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Adoção de 03
linhas investigativas para elucidação do presente caso: I) Com relação à aparente discrepância
dos preços consignados nos orçamentos fornecidos, não há indícios, por ora, da prática do crime

28/143



ATA DA 708ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00149223/2018

previsto no art. 171, § 3°, do CP. Os orçamentos apresentados pela suposta beneficiária da fraude
inicialmente aventada,  consignaram preços compatíveis  com aqueles informados pela  Receita
Federal  relativas aos valores médios de importação do medicamento adquirido.  II)  Quanto ao
suposto conluio entre as empresas investigadas no tocante à emissão dos orçamentos fornecidos,
requisitou-se  pesquisa  ASSPA  voltada  ao  rastreamento  societário  e  demais  informações
necessárias  dos  sócios.  Dos  dados  obtidos,  em  que  pese  haja  coincidência  de  datas  de
constituição  entre  algumas  das  empresas,  não  foi  possível  verificar  a  existência  de  vínculos
diretos ou correspondência entre os sócios que compõem os respectivos quadros societários.
Inexistência de elementos de informações suficientes à comprovação de eventual conluio entre as
pessoas jurídicas investigadas. III) Quanto aos indícios da prática do crime previsto no art. 273, §
1º,  do  CP,  solicitadas  informações  à  ANVISA,  verificou-se  que  nenhuma  das  empresas
investigadas possuíam, ao tempo da expedição dos orçamentos, autorização de funcionamento
para o desempenho das atividades de importação, venda e distribuição de medicamentos. Neste
ponto,  considerando  que  as  pessoas  jurídicas  investigadas  têm  suas  sedes  constituídas  em
municípios não abrangidos pela PRM " Santa Maria/RS, a Procuradora da República oficiante
determinou  a  expedição  de  ofícios  aos  respectivos  órgãos  do  MPF  com  atribuição  para  o
aprofundamento  das  investigações.  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  que  não
apontam para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa,  com relação  aos  itens  I  e  II  da  presente
manifestação. Adoção das medidas cabíveis para a continuidade das investigações quanto ao
disposto no item III. 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.

062. Processo: 1.29.009.001100/2017-56 - Eletrônico Voto: 1030/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados no valor
de R$ 509,68, ou seja, abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. Em se tratando
do crime  de  descaminho,  a  irrisória  lesão  ao  Fisco  conduz à  própria  atipicidade  material  da
conduta.  Suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário  até  que  a  soma  dos  débitos
consolidados nos últimos cinco anos seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), limite fixado no
artigo 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, em decorrência da
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, a ordem tributária. Embora identificada uma reiteração da
conduta nos últimos cinco anos, 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.  Precedente  STJ:  EREsp
1217514/RS,  Terceira  Seção,  DJe 16/12/2015.  No caso em exame,  impõe-se  a  aplicação do
princípio  da insignificância  em razão da inexistência  de efetiva lesão à ordem tributária,  bem
jurídico tutelado, isto porque, o somatório dos tributos não recolhidos, consolidados nos últimos
cinco anos, não são superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), limite fixado no artigo 20 da Lei nº
10.522/02. Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.29.012.000040/2018-86 - Eletrônico Voto: 1742/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  tentado  (CP,  art.  171,  §3º,  c/c  art.  14,  II).  A
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investigada,  ao  requerer  salário-maternidade,  possivelmente  prestou  informações  inverídicas
sobre o término de seu contrato de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligência.  Em  consulta  aos  bancos  de  dados  do  INSS,  constatou-se  que,  em  verdade,  o
encerramento  se  deu  por  término  do  contrato  a  termo,  e  não  por  pedido  de  demissão.  A
divergência existente quanto ao término do contrato de trabalho, no caso, não possui relevância
para a apreciação do mérito do benefício de salário-maternidade. Embora seu requerimento tenha
sido  indeferido  por  outra  razão,  a  requerente  comprovou:  (a)  sua  condição  de  segurada
desempregada na data do parto (b) carência superior a 10 meses; e (c) o nascimento de sua filha.
A informação inverídica prestada mostrou-se absolutamente ineficaz para obtenção de vantagem
ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  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.

064. Processo: 1.29.012.000043/2018-10 - Eletrônico Voto: 1576/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, na
qual relata suposta prática de delito contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I). Testemunha
ouvida em Reclamação Trabalhista teria afirmado que a investigada, que atua como advogada,
distribuía os valores recebidos a título de acordos judiciais entre sua conta-corrente e a conta
poupança  de  seu  filho  menor.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Ordenada a quebra do sigilo bancário, pelo Juízo Trabalhista, revelou-se intensa movimentação
de  valores.  A  Receita  Federal  informou  que  o  menor,  titular  das  referidas  contas,  nunca
apresentou Declaração de Imposto de Renda em nome próprio ou em conjunto com seus pais.
Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes
investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  do  Supremo Tribunal
Federal.  Precedentes  do  STJ:  RHC  36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos
valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser  recolhidos  ou  repassados  para  a  autarquia
previdenciária. Remessa de cópia dos autos à Receita Federal para a devida fiscalização. Caso,
após  atuação  do  Fisco,  venha  a  se  constituir  definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,
configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal
prontamente promoverá a devida ação penal. 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.

065. Processo: 1.30.001.005240/2017-52 Voto: 1758/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº
7.716/89 ou de injúria racial, tipificado no art. 140, § 3º do Código Penal, praticado por meio da
rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidencia-se
que a mensagem veiculada pela representada, não incitou, induziu ou praticou, diretamente, a
discriminação  ou  preconceito  de  raça  ou  cor,  apenas  se  utilizou  de  elementos  racistas  para
ofender a dignidade da menor e de seus pais, conduta que caracteriza delito contra a honra, de
injúria qualificada pelo preconceito ou injúria racial, previsto no artigo 140 § 3º do CP. Apesar de
tratar-se  de  delito  com  efeitos  transnacionais  "  o  sujeito  ativo  encontrava-se  no  Canadá  ou
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Estados Unidos - o tratado pelo qual o Brasil se comprometeu a punir delitos de racismo, não faz
qualquer  referência  a  delitos  contra  a  honra,  nos  termos  precisos  do  artigo  IV,  item  "a"  da
Convenção  Internacional  de  1965  (promulgada  no  Brasil  pelo  Decreto  65.810/1969).  Embora
evidenciada  a  ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal, sendo fato notório a existência de inquérito
policial no âmbito da DRCI " Delegacia de Combate a Crimes de Informática da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro que apura os fatos aqui narrados, injustificável é a remessa destes
autos ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

066. Processo: 1.31.000.001117/2017-35 Voto: 1485/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §
3º). Suposto recebimento fraudulento de benefício de auxílio-doença. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências. Extrai-se dos autos que a investigada recebeu 2 (dois)
benefícios  previdenciários  distintos,  em  períodos  sucessivos,  quais  sejam:  auxílio-doença  e
auxílio-acidente.  Os créditos recebidos decorrentes do auxílio-doença implantado em favor  da
segurada  encontram-se  amparados  pelos  resultados  dos  exames  periciais  realizados  pela
Autarquia previdenciária e, uma vez certificada a sua recuperação foi determinada a cessação do
benefício. O auxílio-acidente foi concedido após regular exame pericial, que comprovou a redução
da capacidade laborativa da segurada, e encontra-se sujeito à periodicidade revisional. Ausência
de elementos mínimos de materialidade delitiva. 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.

067. Processo: 1.34.001.005455/2016-43 Voto: 1484/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do
COAF relatando fatos indicativos da prática do delito de sonegação fiscal (Lei nº 4.729/65) ou
contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90),  em  razão  de  movimentações  financeiras  atípicas
operadas pelo investigado nos anos de 2009 a 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC
243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Materialidade delitiva,
de  plano,  não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que
eventualmente  deixaram  de  ser  recolhidos  ou  repassados  para  a  autarquia  previdenciária.
Segundo informações da Receita Federal do Brasil, a diferença apurada entre a movimentação
financeira do contribuinte e os rendimentos por ele declarados, por si só, não é suficiente para que
se possa afirmar que existe movimentação financeira incompatível, tendo em vista a possibilidade
de ocorrência de depósitos/créditos que não necessariamente se refiram a rendimento omitido.
Acrescentou,  ainda,  que  eventuais  rendimentos  omitidos  nos  anos  de  2009  a  2011  foram
alcançados pelo  instituto  da  decadência,  em razão  da  ausência  de  constituição  definitiva  do
crédito tributário. Inexistência de indícios caracterizadores de relevância fiscal que justifiquem a
priorização  de  abertura  de  procedimento  fiscal.  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
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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.

068. Processo: 1.34.024.000139/2017-06 Voto: 1437/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Ofício da Vara do Trabalho de
Ourinhos/SP,  na qual  encaminha cópias de ação trabalhista,  na qual  ficou evidenciado que o
reclamante recebeu parcelas do benefício  de seguro-desemprego,  enquanto exercia  atividade
remunerada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de 2003.
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.

069. Processo: 1.35.000.000082/2018-59 - Eletrônico Voto: 1408/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Representante
que, ao solicitar abertura de conta na Caixa Econômica Federal, foi informada de que o seu CPF
estaria  sendo  utilizado  indevidamente  em  Aracaju  (SE),  constando,  inclusive,  pedido  de
aposentadoria perante o INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Constatação  da  existência  de  homônimos,  inclusive  com a  mesma  data  de  nascimento.  No
entanto, os demais dados constantes do CNIS (nome dos pais, cidade de nascimento, RG, etc),
são distintos. Inexistência de indícios de fraude no recebimento do benefício, mas sim da mera
existência de homônimo. Elementos de informações até então colhidos que não apontam para a
ocorrência de conduta criminosa. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

070. Processo: 1.00.000.003440/2018-09 Voto: 1473/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 334-A, § 1º, IV E V,
DO CP. APREENSÃO DE MERCADORIAS PROIBIDAS PELA LEI BRASILEIRA (MAIS DE 620
PACOTES DE CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA). ABERTURA DE VISTA, PELO
JUÍZO  DE  ORIGEM,  AO  MPF  PARA ADITAMENTO  DA DENÚNCIA COM  MANIFESTAÇÃO
SOBRE A QUALIFICAÇÃO DOS FATOS NOS TERMOS DO ART.  293,  §  1º,  III,  "b",  DO CP.
RECUSA NO ADITAMENTO. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. DENÚNCIA QUE DESCREVE
ADEQUADAMENTE A CONDUTA DO RÉU COMO CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, IV E
V). MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DA PEÇA ACUSATÓRIA, NÃO SENDO O CASO
DE ADITAMENTO. 1. Denúncia oferecida em desfavor do acusado pela prática do crime previsto
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no art. 334-A, § 1º, IV e V, do CP, uma vez que foram apreendidas mercadorias proibidas pela lei
brasileira em seu poder (mais de 620 pacotes de cigarros de procedência estrangeira), que foram
adquiridas  e  mantidas  em depósito,  em proveito  próprio  ou  alheio,  no exercício  de  atividade
comercial.  2. Após o oferecimento da denúncia, o Juiz Federal  proferiu despacho, em que se
manifestou nos seguintes termos: "Considerando-se que a denúncia não descreve os elementos
do tipo previsto no artigo 293, § 1º, inciso III, letra "b", do Código Penal, abra-se vista ao MPF para
que  se  manifeste  acerca  da  adequação  dos  fatos  ao  ilícito  penal  acima  mencionado".  3.  O
Procurador da República, por sua vez, reiterou a capitulação conferida na denúncia, por entender
que os fatos imputados ao acusado amoldam-se ao disposto no art. 334-A, § 1º, IV e V, do CP,
deixando de aditar a exordial  acusatória. 4. O Juiz Federal,  ante o entendimento do MPF por
tipificação  em  sentido  contrário  ao  do  Magistrado,  bem  como  da  recusa  do  aditamento  da
denúncia, determinou que fosse oficiado o órgão revisor do MPF. 5. No caso, verifica-se que,
conforme  exaustivamente  demonstrado  pelo  MPF,  o  presente  caso  trata  de  cigarros  de
procedência estrangeira desprovidos de registro na Anvisa e que, portanto, são de importação
proibida, estando-se diante da figura típica do contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, IV e V) e não o
do art. 293, § 1º, III, "b". 6. Denúncia que descreve adequadamente a conduta do réu (aquisição e
manutenção em depósito, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, de
mercadoria de importação proibida " cigarros) como contrabando (CP, art. 334-A, § 1°, IV e V). 7.
Manutenção integral dos termos da exordial acusatória, não sendo o caso de aditamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção integral
dos termos da exordial acusatória, não sendo o caso de aditamento, nos termos do voto do(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: 1.33.008.000605/2017-81 - Eletrônico Voto: 1500/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Crime  de  racismo,  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/89.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). A despeito da reprovabilidade das declarações proferidas
pelo investigado, verifica-se que elas foram dirigidas especificamente à vítima específica, sem
enfoque a um grupo ou coletividade, essencial para configuração do crime de discriminação racial
previsto na Lei nº 7.716/89. Homologação do arquivamento. 2) Crime de injúria racial, tipificado no
art. 140, § 3º do Código Penal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Possível crime cometido entre particulares. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

072. Processo: DPF/MBA/PA-001502016-INQ Voto: 1442/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 171, §3º, e
299, ambos do CP. Apresentação de declaração supostamente falsa de exercício de atividade
rural em ação de aposentadoria por idade. Promoção de arquivamento fundada no argumento de
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ausência de dolo de emitir declaração falsa e de manter alguém em erro. Discordância do Juízo
Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. O emissor da declaração
supostamente falsa faleceu no ano de 2016. A divergência em juízo entre os depoimentos de R.
R.  A.  e  A.  M.  C.  ensejou  a  suspeita  de  crime,  uma  vez  que  estes  afirmaram  que  não  se
conheciam, mesmo morando nas mesmas terras,  conforme as declarações apresentadas.  Em
sede policial, após ser dito o nome de R. R. A., a Sra. A. M. C. declinou não conhecê-lo, todavia,
ao ser  mostrada uma imagem do ora investigado (R.  R.  A.)  afirmou com certeza de que ele
mesmo trabalhou e viveu nas terras em questão. Dada a simplicidade do convívio em meio rural,
normalmente, as pessoas não se reconhecem pelo nome, mas por apelidos. Falta de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

073. Processo: DPF-PATOS-0151/2015-IPL Voto: 1560/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  suposta prática do crime de estelionato por parte de
representante legal de empresa de transportes, proprietária de veículo semirreboque, que teria
supostamente  induzido  a  erro  o  DNIT ao  obter  Autorização  Especial  de  Trânsito  (AET)  para
transportar  indevidamente  num só  frete  maior  quantidade  de  mercadoria.  CP,  art.  171,  §  3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Documento que supostamente permitiria o
trânsito  de  veículo  com  20,2m  carregado  de  materiais  divisíveis  ao  passo  que  a  referida
permissão só poderia ser concedida para transporte de cargas indivisíveis. Ausência de vícios na
autorização, vez que nela há apenas a permissão para que o veículo trafegue "vazio ou carregado
somente  com  carga  de  indivisível".  Ocorrência  que  evidenciou  apenas  mera  irregularidade
administrativa,  cuja  solução  implica  tão-somente  na  aplicação  de  multa  por  infração  à  lei  de
trânsito.  Materialidade  delitiva  não  demonstrada.  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.

074. Processo: JF/CE-0014978-33.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 1472/2018 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 a autoria e a materialidade dos delitos previstos nos arts.
241-A e 241-B da Lei nº 8.096/90, em função de notícia crime encaminhada pelo GOOGLE ao
MPF/SP, o qual identificou um número de IP (Internet Protocol), localizado no Estado do Ceará,
veiculando imagens de conteúdo pornográfico infantil no site de relacionamentos ORKUT. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Foi realizada busca e apreensão no endereço do
número de IP, sendo que nada foi encontrado no interesse da investigação. Constatação de que o
celular que criou a conta no ORKUT foi furtado da ora investigada e esta não cancelou a linha,
assim como que os acessos a referida conta foram de lan houses. As circunstâncias em que
foram veiculadas as imagens e o fato do IP reportar ao endereço onde funcionaria uma lan house
e  a  um  celular  furtado,  e  até  pelo  lapso  temporal  desde  a  ocorrência  do  fato,  apesar  das
diligências  realizadas,  não  possibilitam  vetores  de  investigação  capazes  de  identificar  o
responsável pela publicação das imagens no site de relacionamento. Esgotadas as diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis,  não  se  vislumbra,  atualmente,  diligências  a  serem
realizadas que possam apontar a autoria. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do
arquivamento.

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

075. Processo: JF-MBA-0002550-41.2017.4.01.3901-
INQ

Voto: 1574/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime previsto no art. 171, §3º,
do CP. Suposta venda de lotes no Projeto de Assentamento Belo Vale com a participação dos
dirigentes da associação desse projeto, localizado na zona rural do município de Marabá/PA. Os
lotes estariam sendo livremente transacionados, sem quaisquer formalidades legais, inexistindo,
em  sua  grande  maioria,  um  contrato  escrito  entre  as  partes  acordantes.  Promoção  de
arquivamento fundada na atipicidade da conduta. 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.  Hipótese  na  qual  os
beneficiários do programa de reforma agrária recebem apenas o imóvel a título provisório do
INCRA após celebração de contrato de concessão de uso. Constatação de que, nos acordos de
compra e venda realizados, as partes tinham pleno conhecimento de que se tratava de área de
assentamento  do  INCRA.  Entendimento  de  que  os  erros  na  condução  desse  programa
governamental  devem ser enfrentados nos âmbitos cível  e administrativo,  não sendo a esfera
penal,  a princípio, adequada para coibir as transferências informais de posse. Inocorrência de
estelionato, haja vista que não existe um prejuízo patrimonial à União, nem manutenção em erro
dos particulares que participam da negociação. 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.

076. Processo: JF/MG-0062643-16.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 1465/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação anônima para apurar possível prática do
crime descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86, relacionado com supostas irregularidades na emissão
da Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP), que, segundo o noticiante, conteria inconsistência
quanto à renda familiar em virtude de omissão de renda percebida pela investigada decorrente de
organização de festas infantis. Finalidade do financiamento obtido via Banco do Brasil vinculada à
compra  de  uma  moto  de  150  cilindradas,  no  valor  de  R$  9.850,00  (nove  mil,  oitocentos  e
cinquenta reais). Promoção de arquivamento fundada na insuficiência de indícios de materialidade
delitiva. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Prosseguimento da persecução determinada por
esta 2ª CCR com a designação de outro membro para atuar no feito. Com o intuito de demonstrar
a real situação financeira da investigada à época da emissão da DAP e da celebração do contrato
de financiamento (2010/2011), de forma a constatar não só a renda bruta anual familiar percebida
nesses períodos, bem como o dolo da agente, foi requerida medida cautelar de quebra de sigilo
fiscal.  Medida  deferida.  Análise  da  documentação  obtida  permitindo  observar  a  existência  de
movimentação financeira de pequenos valores, sem que restasse detectada qualquer omissão
relevante  de  renda  na  DAP da  investigada.  Indícios  angariados  ao  longo  das  investigações
fortalecem a veracidade do relato segundo o qual a agricultura familiar realmente era exercida no
local indicado pela investigada como meio de vida dos moradores e, à época, era também a sua
residência, como verificado por diligências realizadas no local. Promoção de arquivamento que,
embora tenha se mostrado prematura anteriormente, deve ser agora acolhida, pois os elementos
presentes nos autos convergem para o entendimento de que não ocorreu a noticiada obtenção de
vantagem ilícita ou mesmo a deliberada adulteração de dados na DAP. Materialidade delitiva 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.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

077. Processo: JF/MOC-0000101-
67.2018.4.01.3807-INQ

Voto: 1455/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  notícia  de  possível  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário por parte de advogado e parentes de segurada do INSS, em virtude da suposta
ocorrência de fraude no recebimento de benefício de prestação continuada. CP, art. 171, § 3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apuração iniciada com base na narrativa
de assistente social que relatou no estudo socioeconômico por ela realizado que a beneficiária foi
visitada em uma casa de extrema miséria e ao retornar ao local, sem aviso prévio, não localizou a
periciada. Equipe de investigação destacada para melhor esclarecimento dos fatos. Informação
dos moradores da referida localidade no sentido de que a beneficiária sempre residiu ali, vivendo
na penúria e ausentando-se vez por outra. 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.

078. Processo: JF/PR/TOL-5004673-
07.2017.4.04.7016-RPCR - Eletrônico

Voto: 1566/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TOLEDO

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

Ementa: Representação Criminal instaurada a partir de peças informativas enviadas pelo Juízo de Direito
da Comarca de Toledo/PR, noticiando possível crime contra as atividades de telecomunicações.
Relato  de  que  policiais  militares,  em  diligência  para  apurar  crime  de  roubo  ocorrido  em
09/11/2017, naquele município, deslocaram-se até a residência do investigado, oportunidade em
que  apreenderam  dois  rádios  transmissores  portáteis,  que  estavam  sintonizados  na  mesma
frequência utilizada pela polícia militar. Promoção de arquivamento fundada na assertiva de não
haver prova hábil a demonstrar que os aparelhos já foram utilizados pelo investigado em alguma
ocasião. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Toledo/PR. Remessa dos autos nos termos
do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Eventual prática do crime descrito no art. 183
da Lei nº 9.472/97 ou no art. 70 da Lei nº 4.117/62. Declaração do próprio investigado no sentido
de  que  fazia  uso  dos  equipamentos  de  radiocomunicação  no  desempenho  de  sua  atividade
profissional de vigilante, inexistindo elementos para se aferir, no momento, se tal uso seria ou não
autorizado  pela  ANATEL.  Aparelhos  sintonizados  na  mesma  frequência  utilizada  pela  Polícia
Militar. Necessidade de melhor esclarecimento dos fatos. Arquivamento que se afigura 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.

079. Processo: JFRS/SLI-RPCR-5002906-
52.2017.4.04.7106 - Eletrônico 

Voto: 1789/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  avaliadas  em R$  1.058,14  (um mil  e
cinquenta e oito reais e quatorze centavos) em poder da investigada, durante abordagem pela
Receita Federal na BR-158, na região de Santana do Livramento/RS. Promoção de arquivamento
com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da Vara Federal. Remessa dos
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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$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Investigada que apresenta outro registro de procedimento administrativo fiscal
relacionado 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, 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.

080. Processo: JFRS/SLI-5001444-
60.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1445/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$10.282,58 (dez mil, duzentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos)  em poder do investigado, realizada pela Receita Federal  do Brasil
durante  abordagem ocorrida  em Rosário  do Sul/RS.  2.  A Procuradora  da República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o
valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 9.762,02 (nove mil, setecentos e sessenta e dois
reais e dois centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das
razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o  princípio  da
insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de que o investigado possui três
outros  procedimentos  administrativos  fiscais  (10715.725926/2014-12,  11975.720497/2016-51  e
11060.723010/2016-02 " nos quais somados os tributos iludidos tem-se o valor de R$ 14.669,27)
em virtude da prática de infrações da mesma natureza nos últimos cinco anos.  Circunstância
penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

081. Processo: JF/SP-0016344-25.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 1719/2018 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 a partir de auto de prisão em flagrante para apurar possível prática do
crime  de  contrabando.  Apreensão  de  182  (cento  e  oitenta  e  dois)  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.  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
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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  (cento  e  oitenta  e  dois  maços)  supera  mencionado  patamar,
evidenciando quantidade incompatível com mero consumo pessoal. 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.

082. Processo: JF/UMU-5007734-09.2017.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 1479/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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 em abordagem realizada pelas equipes
da Receita Federal. O valor dos tributos evadidos pela ora investigada totalizam a quantia de R$
2.258,64. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do
Juízo da Vara Federal de Umuarama/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. Investigada que apresenta
outros 2 (dois) 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, 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.

083. Processo: JF/URA-0007376-53.2016.4.01.3802-
INQ

Voto: 1553/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UBERABA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I, da
Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de cinco sementes de maconha (Cannabis sativa
L.), supostamente importadas da Holanda por F. L. M. J., residente em Frutal/MG. O Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  sob  o  argumento  de  que  não  se
verificam  indícios  suficientes  de  autoria.  Discordância  do  Juízo  da  4ª  Vara  Federal  de
Uberaba/MG. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93.  Como bem salientado  pelo  Juízo  Federal:  "(")  percebe-se,  com clareza,  no  mínimo a
existência de indícios suficientes de autoria atribuída a F. L. M. J., em que pese as suas negativas
(") a encomenda veio dirigida em seu nome, destinada ao endereço em que ele reside há mais de
dez anos. Aliás, ele próprio admite ser usuário de 'maconha', o que reforça os elementos de que a
ele  a  encomenda era  destinada."  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.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

084. Processo: 1.34.001.011490/2017-82 Voto: 1558/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  TRIBUTÁRIA.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE. SUPOSTO INDÍCIO DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
PARA UM DOS OFÍCIOS ESPECIALIZADOS DA PR/SP. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. LC Nº
75/93,  ART.  62,  VII.  ATRIBUIÇÃO DO  SUSCITADO  QUANTO AO CRIME  DE  SONEGAÇÃO
TRIBUTÁRIA E DO SUSCITANTE PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAIS CRIMES CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. Trata-se de Notícia de Fato
instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Secretaria da
Receita  Federal,  noticiando  possível  prática  do  crime  de  sonegação  tributária  por  parte  dos
representantes legais da empresa A. L. T. E. 2. A referida pessoa jurídica teria, nos meses de
03/2012,  04/2012,  05/2012  e  03/2013,  efetuado  depósitos  de  vários  cheques  nas  contas  da
empresa A. & M. C. DE I., o que deu origem a um crédito tributário por sonegação de IRPF no
valor de R$ 1.454.463,23, constituído definitivamente em 22/07/2017. 3. Ao verificar tratar-se A. &
M.  C.  DE  I.  de  empresa  de  fachada,  controlada  por  uma  "doleira"  denunciada  no  bojo  da
denominada "Operação Lava Jato", vislumbrou a Procuradora da República titular do 11º Ofício
Criminal da PR/SP possível indício da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e
lavagem de  dinheiro,  declinando  de  suas  atribuições  para  um dos  ofícios  especializados  da
PR/SP. 4. Entendendo não haver no caso nenhum indício mínimo que indique a prática de delito
contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, o Procurador da República atuante
em oficio especializado da PR/SP suscitou conflito negativo de atribuição, requerendo "(I) seja o
11º Ofício Criminal da Procuradoria da República em São Paulo declarado com atribuição para a
presente  persecução  penal;  (II)  caso  entenda  que  existam  indícios  para  a  instauração  de
investigação  por  crime  contra  o  sistema  financeiro  e/ou  lavagem  de  dinheiro,  que  seja
determinada a separação dos feitos, com tombamento de novo procedimento para investigação
tão somente dos delitos especializados". 5. Sabe-se que o crime de lavagem é autônomo quanto
ao conteúdo e à forma em relação ao crime antecedente. A própria Lei nº 9.613/98, em seu art. 2º,
prevê a separação dos processos. Apenas em casos especiais, quando se mostre adequado à
espécie, é que se poderá ordenar a investigação e a tramitação conjunta, o que não é a hipótese
dos autos. 6. Como bem ressaltado pelo Procurador da República titular de oficio especializado na
PR/SP (ora  suscitante):  "o  crime de  sonegação fiscal  não é apontado  como antecedente  da
'lavagem de dinheiro' nem tem relação direta com a suposta evasão de divisas, o que, somado ao
fato de que as investigações estão bem adiantadas em relação ao delito de sonegação fiscal,
demonstra a inconveniência do trâmite em conjunto (...) o delito de sonegação fiscal noticiado pela
Receita Federal já está com a materialidade comprovada pela constituição definitiva do Tributo,
pendendo, quando muito, de diligências para a cabal elucidação da autoria delitiva. Por outro lado,
as suspeitas de crimes especializados são deveras incipientes, o que não recomenda a reunião
dos feitos". 7. Observa-se, todavia, que o depósito de vários cheques na conta de uma empresa
de  fachada  supostamente  controlada  por  "doleira"  já  denunciada  no  âmbito  da  denominada
"Operação Lava Jato", constitui indício suficiente para a instauração de investigação criminal por
delitos contra o sistema financeiro e/ou lavagem de dinheiro. 8. Fixação da atribuição do titular do
11º Ofício Criminal da PR/SP (ora suscitado) para prosseguir  na persecução penal quanto ao
crime de sonegação tributária,  assim como pela  instauração de investigação paralela  (com o
tombamento de novo procedimento) pelo ofício especializado da PR/SP - ora suscitante, para
apurar a ocorrência de possíveis delitos contra o sistema financeiro e/ou lavagem de dinheiro.

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.
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085. Processo: DPF/SGO-00018/2017-INQ Voto: 1578/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de saques de benefício previdenciário após o óbito de
seu titular.  Apurou-se que o óbito ocorreu em 31/10/2012, porém o benefício continuou a ser
sacado até o dia 31/03/2013, ocasionando um prejuízo no valor de R$4.965,32, atualizado até
2016. A representante legal e mãe do titular prestou declarações à autarquia previdenciária em
14/05/2013,  ocasião  em  que  afirmou  que  seu  filho  ainda  estava  vivo,  porém  não  pôde
acompanhá-la  em  razão  de  ser  deficiente.  Diligências  confirmaram  que  o  falecimento  do
beneficiário ocorreu, de fato, em 31/10/2012. Posterior afirmação da investigada de que realizou
apenas 03 (três) saques para custear as despesas do funeral e do tratamento feito pelo filho e que
os demais saques não seriam de sua autoria. Promoção de arquivamento com base no Enunciado
nº  68 desta  2º  CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inaplicabilidade do
Enunciado nº 68 ("É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação a crime de
estelionato  em  detrimento  do  INSS  cometido  mediante  saques  indevidos  de  benefícios
previdenciários após o óbito do segurado quando constatadas (a) a realização de saques por
meio  de  cartão  magnético,  (b)  a  inexistência  de  renovação  da  senha,  (c)  a  inexistência  de
procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito e (d) a falta de registro visual,
cumulativamente,  a  demonstrar  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea"). Existência de indícios
concretos de que a ora investigada, representante legal e mãe do titular, realizou irregularmente
06 (seis) saques de benefício previdenciário após o óbito de seu filho, haja vista que permaneceu
ela  com  a  posse  do  cartão  magnético  e  da  senha  dele.  Autoria  e  materialidade  delitiva
evidenciadas. 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.

086. Processo: 1.14.015.000112/2017-15 Voto: 1145/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº
9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  TRANSCEPTOR  SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:
IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO
TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a apreensão pela
Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e sem outorga do
serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi possível
caracterizar interferência radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 21
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que,  além de não  haver  a  devida e  necessária  outorga  do serviço,  segundo informações da
ANATEL, o aparelho utilizado não é homologável no Brasil e não pode ser colocado em operação
no país. Também não houve sequer o pedido de outorga de serviços de telecomunicações pelo
investigado. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos relativos à potência
do equipamento. A excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com
o parâmetro de 25W a consubstanciar  a "baixa potência",  não se aplica ao serviço Rádio do
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Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.  Irrelevante  o  exame  da
possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é compartilhada entre
aqueles que possuem outorga do serviço. 7. O exercício de atividade de telecomunicação, através
do  Serviço  Rádio  do  Cidadão,  sem  outorga  da  ANATEL  e  mediante  equipamento  não
homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8. Não homologação
do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 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.

087. Processo: 1.14.015.000116/2017-95 Voto: 1144/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº
9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  TRANSCEPTOR  SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:
IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO
TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a apreensão pela
Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e sem outorga do
serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi possível
caracterizar interferência radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 21
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que,  além de não  haver  a  devida e  necessária  outorga  do serviço,  segundo informações da
ANATEL, o aparelho utilizado não é homologável no Brasil e não pode ser colocado em operação
no país. Também não houve sequer o pedido de outorga de serviços de telecomunicações pelo
investigado. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos relativos à potência
do equipamento. A excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com
o parâmetro de 25W a consubstanciar  a "baixa potência",  não se aplica ao serviço Rádio do
Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.  Irrelevante  o  exame  da
possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é compartilhada entre
aqueles que possuem outorga do serviço. 7. O exercício de atividade de telecomunicação, através
do  Serviço  Rádio  do  Cidadão,  sem  outorga  da  ANATEL  e  mediante  equipamento  não
homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8. Não homologação
do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 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.

088. Processo: 1.14.015.000118/2017-84 Voto: 1791/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
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183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL.
ARQUIVAMENTO SOB A TESE DE IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA
LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97,
tendo  em  vista  a  apreensão  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  de  um  rádio  transceptor  não
homologável  no  país  e  sem  outorga  do  serviço  de  Rádio  do  Cidadão.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  considerando  a  irrelevância  penal  por  falta  de
tipicidade  material  do  fato,  já  que  não  foi  possível  caracterizar  interferência  radioelétrica
prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 25 Watts) e não tratava-se de serviço de
telecomunicações. 3. A Relatora do feito votou pela homologação do arquivamento por entender
que, "desde que se mantenha dentro da correspondente banda, o agente não viola o privilégio da
União na prestação de serviços de telecomunicação nem usurpa faixas de frequência de uso
restrito"  e,  "malgrado  escape do  controle  formal  do Poder  Público,  a  conduta  apreciada  não
vulnera, em seu aspecto material, os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal". 4. Arquivamento
inadequado. 5.  Trata-se de atividade de telecomunicação submetida ao controle específico da
agencia  reguladora da União.  Para que se possa utilizar  o serviço de telecomunicação radio
cidadão é imprescindível a autorização da ANATEL. O exercício dessa atividade à margem do
controle da autarquia caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n.
9.472/97. 6. Caso em que, além de não haver a devida e necessária outorga do serviço, segundo
informações  da  ANATEL,  o  aparelho  utilizado  não  é  homologável  no  Brasil  e  não  pode  ser
colocado em operação no país. Também não houve sequer o pedido de outorga de serviços de
telecomunicações  pelo  investigado.  7.  São  irrelevantes  para  exame da  tipicidade  do  fato  os
aspectos relativos à potência do equipamento. A excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98
para as rádios comunitárias, com o parâmetro de 25W a consubstanciar a "baixa potência", não se
aplica ao serviço Rádio do Cidadão, que é completamente diverso, inclusive na sua finalidade.
Irrelevante o exame da possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é
compartilhada entre aqueles que possuem outorga do serviço.  8.  O exercício  de atividade de
telecomunicação, através do Serviço Rádio do Cidadão, sem outorga da ANATEL e mediante
equipamento não homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 9.
Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
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.

089. Processo: 1.14.015.000121/2017-06 Voto: 1793/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL.
MPF: IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV).
FATO TÍPICO QUE  SE  AMOLDA AO PREVISTO  NO  ART.  183  DA LGT.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a
apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e
sem outorga do serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não
foi possível caracterizar interferência radioelétrica prejudicial,  o aparelho era de baixa potência
(entre 10 e 25 Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. A Relatora do feito
votou pela homologação do arquivamento por entender que, "desde que se mantenha dentro da
correspondente banda, o agente não viola  o privilégio  da União na prestação de serviços de
telecomunicação  nem  usurpa  faixas  de  frequência  de  uso  restrito"  e,  "malgrado  escape  do
controle formal do Poder Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material, os
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bens jurídicos tutelados pelo tipo penal". 4. Arquivamento inadequado. 5. Trata-se de atividade de
telecomunicação submetida ao controle específico da agencia reguladora da União. Para que se
possa  utilizar  o  serviço  de  telecomunicação  radio  cidadão  é  imprescindível  a  autorização  da
ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia  caracteriza  a
clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 6. Caso em que, além de não
haver a devida e necessária outorga do serviço, segundo informações da ANATEL, o aparelho
utilizado não é homologável no Brasil e não pode ser colocado em operação no país. Também não
houve sequer o pedido de outorga de serviços de telecomunicações pelo investigado. 7.  São
irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos relativos à potência do equipamento. A
excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com o parâmetro de
25W a consubstanciar a "baixa potência",  não se aplica ao serviço Rádio do Cidadão, que é
completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.  Irrelevante  o  exame da  possibilidade  de
interferência,  tendo  em  conta  que  a  faixa  de  operação  é  compartilhada  entre  aqueles  que
possuem outorga do serviço. 8. O exercício de atividade de telecomunicação, através do Serviço
Rádio  do  Cidadão,  sem  outorga  da  ANATEL  e  mediante  equipamento  não  homologável,
caracteriza  o  tipo  penal  previsto  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97.  9.  Não  homologação  do
arquivamento.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal  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.

090. Processo: 1.14.015.000128/2017-10 Voto: 1143/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº
9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  TRANSCEPTOR  SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:
IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO
TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a apreensão pela
Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e sem outorga do
serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi possível
caracterizar interferência radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 21
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que,  além de não  haver  a  devida e  necessária  outorga  do serviço,  segundo informações da
ANATEL, o aparelho utilizado não é homologável no Brasil e não pode ser colocado em operação
no país. Também não houve sequer o pedido de outorga de serviços de telecomunicações pelo
investigado. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos relativos à potência
do equipamento. A excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com
o parâmetro de 25W a consubstanciar  a "baixa potência",  não se aplica ao serviço Rádio do
Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.  Irrelevante  o  exame  da
possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é compartilhada entre
aqueles que possuem outorga do serviço. 7. O exercício de atividade de telecomunicação, através
do  Serviço  Rádio  do  Cidadão,  sem  outorga  da  ANATEL  e  mediante  equipamento  não
homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8. Não homologação
do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
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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.

091. Processo: 1.14.015.000129/2017-64 Voto: 1794/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL.
MPF: IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV).
FATO TÍPICO QUE  SE  AMOLDA AO PREVISTO  NO  ART.  183  DA LGT.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a
apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e
sem outorga do serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, considerando que o investigado possui outorga do serviço de Rádio do
Cidadão desde 08/04/2015 (ou seja, três dias após a fiscalização), bem como a irrelevância penal
por  falta  de  tipicidade  material  do  fato,  já  que  não  foi  possível  caracterizar  interferência
radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 25 Watts) e não se tratava
de serviço de telecomunicações. 3. A Relatora do feito votou pela homologação do arquivamento
por entender que, "desde que se mantenha dentro da correspondente banda, o agente não viola o
privilégio da União na prestação de serviços de telecomunicação nem usurpa faixas de frequência
de uso restrito" e, "malgrado escape do controle formal do Poder Público, a conduta apreciada
não  vulnera,  em  seu  aspecto  material,  os  bens  jurídicos  tutelados  pelo  tipo  penal".  4.
Arquivamento inadequado. 5. Trata-se de atividade de telecomunicação submetida ao controle
específico  da  agencia  reguladora  da  União.  Para  que  se  possa  utilizar  o  serviço  de
telecomunicação radio cidadão é imprescindível  a autorização da ANATEL. O exercício dessa
atividade à margem do controle da autarquia caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal
do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 6. Caso em que, além de não haver a devida e necessária outorga
do  serviço  na  data  do  fato,  segundo  informações  da  ANATEL,  o  aparelho  utilizado  não  é
homologável no Brasil e não pode ser colocado em operação no país. 7. São irrelevantes para
exame da tipicidade do fato os aspectos relativos à potência do equipamento. A excepcionalidade
criada  pela  Lei  nº  9.612/98  para  as  rádios  comunitárias,  com  o  parâmetro  de  25W  a
consubstanciar  a  "baixa  potência",  não  se  aplica  ao  serviço  Rádio  do  Cidadão,  que  é
completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.  Irrelevante  o  exame da  possibilidade  de
interferência,  tendo  em  conta  que  a  faixa  de  operação  é  compartilhada  entre  aqueles  que
possuem outorga do serviço. 8. O exercício de atividade de telecomunicação, através do Serviço
Rádio  do  Cidadão,  sem  outorga  da  ANATEL  e  mediante  equipamento  não  homologável,
caracteriza  o  tipo  penal  previsto  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97.  9.  Não  homologação  do
arquivamento.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal  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.

092. Processo: 1.14.015.000131/2017-33 Voto: 1142/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº
9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  TRANSCEPTOR  SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:
IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO
TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
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MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a apreensão pela
Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e sem outorga do
serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi possível
caracterizar interferência radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 21
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que,  além de não  haver  a  devida e  necessária  outorga  do serviço,  segundo informações da
ANATEL, o aparelho utilizado não é homologável no Brasil e não pode ser colocado em operação
no país. Também não houve sequer o pedido de outorga de serviços de telecomunicações pelo
investigado. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos relativos à potência
do equipamento. A excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com
o parâmetro de 25W a consubstanciar  a "baixa potência",  não se aplica ao serviço Rádio do
Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.  Irrelevante  o  exame  da
possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é compartilhada entre
aqueles que possuem outorga do serviço. 7. O exercício de atividade de telecomunicação, através
do  Serviço  Rádio  do  Cidadão,  sem  outorga  da  ANATEL  e  mediante  equipamento  não
homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8. Não homologação
do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 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.

093. Processo: 1.15.000.003226/2017-31 - Eletrônico Voto: 1523/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar a ocorrência de possíveis ilícitos penais em
doações  eleitorais  (pleito  de  2016),  que  teriam sido  realizadas  por  pessoas  cadastradas  em
programas sociais do Governo, em valores incompatíveis com a finalidade de tais programas.
Promoção de arquivamento sob o argumento de que a mera doação de dinheiro (declarado à
Justiça Eleitoral), mesmo que oriundo de pessoas cadastradas em programas sociais do governo,
como  o  Bolsa  Família,  não  constitui  irregularidade  em  si,  nem  crime  eleitoral.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Manifestação que não analisa satisfatoriamente a
eventual tipicidade da conduta noticiada. Identificação de irregularidades em 142 doações, sendo
que  em  algumas  delas  o  valor  doado  supera  a  importância  de  R$  1.000,00  (mil  reais).
Incompatibilidade  manifesta  de  alguns  desses  doadores  com  os  requisitos  exigidos  pela
legislação  respectiva  para  o  recebimento  de  benefício  de  programas  sociais  do  Governo.
Existência de indícios de autoria e de materialidade do delito previsto no art. 171, §3º, do CP.
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.

094. Processo: 1.25.002.000016/2018-13 - Eletrônico Voto: 1476/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  fraude  ao  seguro-desemprego.
Particulares que teriam recebido o  benefício  mesmo após terem estabelecido novos vínculos
empregatícios. CP, art. 171, §3º. Segundo Auto de Infração, no período em que os beneficiários
estavam trabalhando sem registro, houve o saque indevido de 1 (uma) parcela, no valor de R$
1.304,63, por parte de J. R. P. e de 5 (cinco) parcelas sacadas indevidamente pelo beneficiário N.
R., no valor de R$ 6.523,15. Promoção de arquivamento apenas em relação a J. R. P., fundada no
princípio da insignificância. Revisão de arquivamento parcial (LC nº 75/93, art. 62, IV). A respeito
da aplicação do princípio da insignificância nos crimes que atingem a Previdência Social, o STF
vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da
conduta,  uma  vez  que  o  delito  abala  bem  jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o
patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira. Precedentes: HC nº 121.964,
RHC nº 117.095, HC nº 98.021, HC nº 91.704, HC nº 102.550 e HC nº 107.041. Nesse mesmo
sentido  julgado  desta  2ª  CCR:  DPF/AM-00864/2014-INQ,  683ª  Sessão  de  Revisão,  de
31/07/2017, unânime. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 171,
§3º, do CP. 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

095. Processo: PRM/MAR-3410.2016.000079-9-INQ Voto: 1494/2018 Origem:  GABPRM4-MSMJ  -
MANOEL  DE  SOUZA  MENDES
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar notícia de possível  crime de apropriação indébita por
parte de advogado que não teria repassado valores devidos ao autor de ação previdenciária. CP,
art. 168, § 1º, III. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio
e à boa-fé de particular,  que figurou como autor de ação de concessão de benefício contra o
INSS. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

096. Processo: SR/DPF/PA-00246/2013-INQ Voto: 1434/2018 Origem: GABPR8-MABP -  MELIZA
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com vistas a apurar possível prática do crime de coação no curso do
processo (CP, art. 344). Notícia de recebimento de ameaças por um líder comunitário em uma
área cuja dominialidade estava sendo discutida no âmbito de uma ação civil pública, proposta pelo
MPF, perante a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Supostas ameaças que não caracterizam o tipo penal previsto no art. 344 do
CP, haja vista que o ofendido, em tese, não figurava como "autoridade, parte, ou qualquer outra
pessoa  que  funcionasse  ou  fosse  chamada  a  intervir  em  processo  judicial,  policial  ou
administrativo ou em juízo arbitral".  Conforme se depreende do teor da sentença proferida na
referida ação a suposta vítima das ameaças não figurou no processo como parte,  nem como
terceiro  interessado,  ou qualquer  outra  modalidade  interventiva.  Era  apenas um cidadão que
residia na área em questão e que sofreria os efeitos reflexos da demanda coletiva. A própria ação
civil pública foi extinta sem exame de mérito por conta do reconhecimento da ilegitimidade ativa
do parquet federal para pleitear a regularização fundiária na região em tela, visto que, segundo
entendimento do magistrado sentenciante, não se tratava de área pertencente à União. Possível
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ocorrência do crime de ameaça envolvendo particulares (CP, art. 147). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

097. Processo: 1.14.001.000300/2015-22 Voto: 1423/2018 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  relatório  de  inteligência  financeira  que  versa  sobre
movimentações atípicas em conta de empresa contratada, no ano de 2013, pelo Município de
Arataca/BA  para  prestar  serviços  de  limpeza  pública.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33). Do exame dos documentos encaminhados pelo Município de Arataca/BA, bem
como do relatório da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada " ASSPA/MPF contendo
os processos de pagamento do ano de 2013, percebe-se a ausência de recursos federais no
pagamento da empresa noticiada para prestação de serviços de limpeza. Constatação de que os
recursos utilizados foram de natureza própria do município (FPM e ICMS). Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

098. Processo: 1.14.007.000135/2017-11 Voto: 1459/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  apropriação
indébita  por  parte  de  ex-gestora  do  município  de  Maiquinique/BA,  em  decorrência  do
inadimplemento  do  convênio  de consignações firmado entre  a  Caixa  Econômica  Federal  e  a
municipalidade, caracterizado pela omissão no repasse dos valores das parcelas descontados da
remuneração dos servidores locais.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2ª
CCR). Inadimplência a ser quitada por meio do pagamento de valores acrescidos de correção
monetária, juros e demais encargos, como ocorre em qualquer outra operação financeira. Prática,
em tese,  do crime de apropriação indébita em detrimento do erário municipal.  Inexistência de
ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Precedentes do STJ,
Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe  21/5/2014;  CC  nº  125.061/MG,  DJe  17/5/2013;  CC  nº
100.725/RS,  DJe  20/5/2010.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

099. Processo: 1.15.000.001367/2017-19 Voto: 1464/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  uso  de  documentos  falsos,
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supostamente  emitidos  por  Juízes  de  Direito  do  Estado  do  Ceará  e  dirigidos  ao  INSS,
determinando o "cancelamento imediato de descontos relacionados a empréstimos consignados"
do  respectivo  segurado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Segundo  o
Procurador da República oficiante, os fatos contidos nos autos se originaram com o ajuizamento
de diversas ações no âmbito da Justiça Estadual, que tinham como objeto o cancelamento de
descontos automáticos por ocasião do pagamento de benefícios pela autarquia previdenciária,
concernentes ao pagamento de empréstimos consignados. Ofícios não acatados de imediato pelo
INSS,  suspeitando  da  veracidade dos  documentos.  Verificação  posterior  da  falsidade  de  tais
expedientes. Possível prática dos delitos de falsificação de documento público, uso de documento
falso  e  estelionato  em  detrimento  de  instituições  bancárias  que  deixariam  de  receber  as
prestações relativas aos empréstimos concedidos em relações de natureza privada. Inexistência
de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  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.

100. Processo: 1.16.000.000425/2018-31 - Eletrônico Voto: 1496/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o representante relata ter sido vítima de coação praticada por agente de trânsito,
que o abordou em um estacionamento de churrascaria localizada em Brasília/DF, forçando-o a
conduzir  o  seu  veículo  até  uma blitz  distante  cerca  de 400m para  se  submeter  ao teste  do
bafômetro.  Pedido  de  anulação  da  penalidade  que  lhe  foi  aplicada.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato que não evidencia ofensa 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 do Distrito Federal e Territórios.

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

101. Processo: 1.21.000.002410/2017-66 - Eletrônico Voto: 1474/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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 arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
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
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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. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

102. Processo: 1.21.000.002417/2017-88 - Eletrônico Voto: 1492/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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. Promoção de arquivamento que se recebe como
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 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.

103. Processo: 1.22.000.000229/2018-69 Voto: 1460/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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 laboratório situado em Belo Horizonte/MG, consistente em diversas
irregularidades  na  produção  de  medicamentos.  Constatação  de  não  conformidades  com  as
práticas  de  fabricação  de  modo  a  comprometer  características  de  qualidade  para  a  sua
comercialização, com risco à saúde dos pacientes. 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.
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104. Processo: 1.22.003.000749/2017-61 - Eletrônico Voto: 1617/2018 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 relato contido em carta escrita à mão por um apenado que
se encontra no Presídio Jacy de Assis, no município de Uberlândia/MG pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes. Manifestante que diz sofrer ameaças e que teme ser assassinado na
penitenciária,  aduzindo  também que  foi  notificado  de  uma  dissolução  de  sociedade  de  fato,
proposta pela sua ex-companheira, mas não teria condições de pagar um advogado. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº  32).  Narrativa que não evidencia  ofensa direta  a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Remessa de cópia do presente feito à
Defensoria Pública de Minas Gerais. Estabelecimento prisional sob jurisdição estadual. 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.

105. Processo: 1.23.000.002927/2017-81 - Eletrônico Voto: 1564/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata ter recebido uma ligação supostamente do Ministério Público
Federal, pela qual foi informado que possuía um valor de R$ 38.614,00 a receber, referente ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador e a diferenças do Plano Collor e que, para recebê-lo, deveria
pagar uma quantia de R$ 1.498,00. 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.

106. Processo: 1.23.000.003093/2017-21 Voto: 1715/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Pará, comunicando a existência de suposto esquema de prática ilícitas, configuradas como
estelionato,  por  parte  de  dois  advogados.  CP,  art.  171.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará constatou-se
que os referidos causídicos já se encontram indiciados nos autos de IPL instaurado no âmbito da
Justiça Estadual por crime de estelionato. Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço
ou interesse da União ou de suas entidades. 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.

107. Processo: 1.30.017.000095/2018-25 - Eletrônico Voto: 1462/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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 possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 218 do CP e 241-D do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Relato de que a filha do noticiante, com apenas 11 (onze)
anos  de  idade,  teria  sido  contatada  por  um  homem  através  de  aplicativo  de  mensagens,
solicitando  provas  de  amor  à  menor.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32).
Verificação de que as tentativas de comunicação ficaram restritas a particulares por  meio do
WhatsApp. Indivíduo bloqueado a fim de que cessassem as mensagens. Ausência de indícios de
transnacionalidade da conduta ou de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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.

108. Processo: 1.34.001.000457/2018-16 Voto: 1461/2018 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  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão na qual o representante diz que "a corretora [...], em ação conjunta com
o  Banco  [...],  está  bloqueando  o  acesso  aos  nossos  títulos  do  Tesouro  pelo  menos  desde
30/11/2017,  data  em  que  foi  salva  a  tela  em  anexo".  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato sobre eventual ação ilícita praticada por instituição bancária
privada, com supostas perdas e dissabores ao interessado. Ação delitiva, caso tenha ocorrido,
entre particulares. Narrativa que não evidencia 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  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.

109. Processo: 1.34.006.000686/2017-00 Voto: 1502/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta fabricação e comercialização de produtos sem registro junto ao órgão
competente. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). O fato de os produtos não terem
registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o
processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça Federal para o presente
caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços
ou  interesses  da  União  "  in  casu,  mais  especificamente,  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária ", o que não ocorre no caso dos autos. Ausência de indícios de origem estrangeira dos
produtos.  Precedente  do  STJ:  CC nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  Ministra  Laurita  Vaz,  DJe:
27/03/2012.  Precedente  da 2ª  CCR:  NF -  1.34.043.000041/2017-12;  671ª  Sessão Ordinária  "
13/2/2017; unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

110. Processo: 1.35.000.000052/2018-42 - Eletrônico Voto: 1579/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na qual  se  relata  a  ocorrência  de  possível  crime contra  a  honra.  Relato  de  que  o
noticiado afirmou que o noticiante não é engenheiro e sim operador de máquinas, e não possui
registro  nos  Conselhos  Federal  e  Regional  de  Engenharia,  exercendo  de  modo  ilegal  as
atividades de  engenharia.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  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.

111. Processo: 1.35.000.001890/2017-52 - Eletrônico Voto: 1477/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  apresentada  em  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Relata o noticiante a ocorrência de "lavagem de dinheiro com rede de
motel  disfarçado  de  pousadas,  grande  movimento  liberado  de  adolescentes  nos
estabelecimentos, local insalubre, bebidas alcoólicas, carga horária dos funcionários excessiva
sendo 12 por 12h sem adicional noturno". Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). Fatos que não revelam, 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.

112. Processo: 1.35.000.002145/2017-21 - Eletrônico Voto: 1495/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima na qual se pede a apuração de
suposta ocorrência de atrasos de salários de todos os colaboradores da APAE, em Aracaju/SE,
com suspeita de desvio de recursos da associação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Relato que não evidencia ofensa 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.
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Homologação de Arquivamento

113. Processo: DPF/AM-00828/2016-INQ Voto: 1443/2018 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE  AGUIAR  ANDRADE
NEITZKE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de furto (CP, art. 155), que teria ocorrido
no ano de 2012 nas dependências do Cartório Eleitoral em Tefé/AM. Desaparecimento de 42
(quarenta e duas) bolas de futebol apreendidas pela Polícia Federal em 24/09/2010. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Longo  período  de  tempo  transcorrido.  Ausência  de
vestígios  do  furto.  Carência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Impossibilidade  de
comprovação da autoria. 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.

114. Processo: DPF/PHB/PI-00204/2014-INQ Voto: 1629/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Instituto Nacional do Seguro Social " INSS
noticiando o recebimento indevido de pensão por morte após o advento da maioridade pelos
dependentes menores. O benefício previdenciário de titularidade de 03 (três) dependentes, filhos
de F. M. C. (instituidora, falecida), foi sacado por M. L. (avó dos dependentes) durante o período
de 27/10/2000 a  31/10/2013,  após  o  advento  da  maioridade  dos  menores  por  ela  tutelados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o INSS atuou em erro ao
continuar  o  pagamento  de  pensão  por  morte  aos  dependentes  menores  mesmo  após  a
maioridade destes, não se vislumbrando nos autos conduta, comissiva ou omissiva, da tutora e/ou
dos  menores,  destinadas  a  escamotear  o  fato  extintivo  da  pensão  por  morte.  Ao  revés,  a
manutenção do benefício decorreu de erro exclusivo do INSS, que cadastrou a tutora " e não os
menores " como titular do benefício, embora conhecesse os reais titulares e a data da cessação
de cada quota parte. Conduta da autora do fato que configura, em tese, o delito previsto no art.
169 do CP. Pena cominada de detenção, de um mês a um ano, ou multa. Investigada que já conta
com 92 (anos) anos. Transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos desde a cessação do
benefício (31/10/2013). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. CP, art. 109, V
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.

115. Processo: DPF/RO-0454/2017-INQ Voto: 1508/2018 Origem:  GABPR3-DAL  -  DANIEL
AZEVEDO LÔBO

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  crime de roubo qualificado (CP, art.  157,  §2º,  I  e II).
Agente da Polícia Federal que foi surpreendido por três homens (um deles portando arma de
fogo),  no  dia  22/09/2017,  às  02h,  próximo  ao  aeroporto  do  Município  de  Porto  Velho/RO.
Subtração de celular, carteira funcional, registro da arma do DPF, CNH, cartão de banco, aliança e
relógio de pulso do policial federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fuga dos
autores do fato para um matagal. Vítima que não soube identificar os infratores, nem fornecer
informações acerca de suas características.  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.
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116. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000096-6-INQ Voto: 1417/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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 o cônjuge/companheiro de beneficiária do programa Bolsa Família teria doado o
montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) à campanha eleitoral, no ano de 2016, de um candidato a
vereador no Município de Indiaporã/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Constatação  de  que  o  cônjuge/companheiro  da  beneficiária  em  questão  somente  "prestou
serviços de carro de som" para a campanha do candidato a vereador, o que foi feito de forma
voluntária e declarado como doação, para efeito de prestação de contas junto à Justiça 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.

117. Processo: SRPF-AP-00052/2016-INQ Voto: 1416/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposto estelionato em detrimento do INSS.
Em representação na PR/AP, em 11/11/2015, D. P. DE O. informou que solicitou junto ao INSS
(Agência Santana), no ano de 2010, auxílio-doença. Alegou que foi submetida à perícia médica e
assinou diversos documentos os quais diziam que receberia uma quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Aduziu que nunca recebeu tal valor e suspeita que outra pessoa recebia em seu lugar.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Após diligências,  não há provas que
possam subsidiar a identificação do delito supostamente praticado e nem o suposto autor. Consta
nos autos a cópia do processo concessório de D. P. DE O., no qual se constata que o benefício
requerido foi negado, demonstrando assim que não houve qualquer recebimento. 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.

118. Processo: SRPF-AP-00400/2017-INQ Voto: 1451/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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 8ª Vara do Trabalho de Macapá/AP por parte de testemunha arrolada pela reclamante.
CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em interrogatório da investigada
no âmbito do presente inquérito, ela ratificou as informações prestadas em seu depoimento na
audiência trabalhista, com exceção de duas alegações, as quais proferiu de forma equivocada
porque  teria  se  sentido  pressionada  pelo  Juiz  da  causa,  o  que  lhe  causou  nervosismo.
Constatação  de  que  as  informações  prestadas  durante  a  audiência  trabalhista  mostram-se
coerentes. Verossimilhança da alegação da investigada de que cometeu equívocos porque estava
nervosa,  uma  vez  que  um  indivíduo  que  tenha  nenhuma  ou  pouca  experiência  de
comparecimento  em  instituições  como  o  Judiciário  "  formais  e  com  linguagem  própria  "
provavelmente sente-se constrangido ao deparar-se com tal  ambiente,  principalmente frente à
postura firme do magistrado, necessária à obtenção da verdade nos depoimentos, de modo que
não consegue expressar-se de forma clara e coesa. Insuficiência de provas quanto à eventual má-
fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo.  Falta de justa causa para prosseguir  na
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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.

119. Processo: 1.00.000.002484/2018-11 - Eletrônico Voto: 1540/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  autuado  a  partir  do  encaminhamento  de  peças  digitalizados  do
Inquérito Policial nº 140-70.2017.4.01.3202, instaurado para apurar a prática dos crimes previstos
nos arts. 203 e 344, ambos do CP. Notícia de que, no ano de 2011, o então prefeito do Município
de Juruá/AM promoveu reunião com o escopo de impedir que pessoas que haviam ingressado
com reclamações trabalhistas contra o município comparecessem às audiências designadas, de
modo a ensejar o arquivamento dos respectivos processos. Promoção de arquivamento fundada
na ausência de materialidade delitiva.  Discordância  do Juízo da 1ª  Vara Federal  de Tefé/AM.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Em oitiva realizada pela Polícia Civil, as
supostas vítimas negaram a realização de reunião com o prefeito da cidade; afirmaram também
que não propuseram reclamatória trabalhista contra a prefeitura, mas apenas foram tirar dúvidas
junto a servidores da Justiça do Trabalho quando da presença da justiça itinerante no município e
foram surpreendidos com a notícia de audiências realizadas.  Crimes de frustração de direitos
trabalhistas  e  de  coação  no  curso  do  processo  não  evidenciados.  Ausência  de  indícios  de
materialidade 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

120. Processo: 1.12.000.001119/2016-07 Voto: 1454/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática dos delitos previstos
nos arts. 171, § 3º, do CP e 20 da Lei nº 4.947/66, tendo em vista a possível obtenção fraudulenta
do título de domínio de imóvel em detrimento do Programa Terra Legal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Oficiado,  o INCRA informou que área objeto desta apuração é
oriunda do remembramento de diversas matrículas e que pertence a uma empresa privada de
manejo florestal sustentável, em decorrência da concessão de títulos de domínio. Ausência de
elementos indicativos de prejuízos a bens, serviços ou interesses da União ou qualquer motivo
que justifique a atuação do Ministério Público Federal  ou Estadual.  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.

121. Processo: 1.13.000.001130/2014-60 Voto: 1444/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar as medidas necessárias para solução
coletiva do expressivo número de casos de recebimento de benefício previdenciário pós-óbito do
titular, estabelecendo critérios de atuação conforme o valor do dano ao erário, no caso de crimes
previdenciários, bem como parâmetros a serem adotados pela Coordenação Criminal e demais
órgãos da Procuradoria da República no Amazonas,  atuantes na seara penal,  notadamente a
elaboração de manifestações padrões. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Exaurimento do objeto deste expediente com a edição do Enunciado nº 68 da 2ª CCR, o qual
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contempla soluções que eram controladas pelo  procedimento administrativo.  Homologação do
arquivamento.

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

122. Processo: 1.14.000.000342/2018-16 Voto: 1421/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual alude o noticiante que está sendo vítima de "experimentos científicos virtuais",
destinados a "clonar e comercializar a sua codificação genética", sem a sua autorização, bem
assim  que  terceiros  estão  utilizando  a  sua  identidade  em  repartições  públicas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Manifestação que se apresenta como um conjunto de
fatos desconexos e abstratos. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração
de investigação criminal ou um declínio de atribuição. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.14.000.000347/2018-49 Voto: 1708/2018 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, que
teria sido abordado por um indivíduo no bairro da Ribeira, em Salvador/BA, no dia 10/10/2017,
ocasião em que foram subtraídas trinta e sete encomendas, um celular e as chaves do veículo
dos Correios. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato
de que o agente contou com o auxílio de cúmplices para a prática do roubo e com a utilização de
um veículo  cuja  placa o  carteiro  não  conseguiu  visualizar.  Perícia  papiloscópica realizada no
automóvel  dos  Correios,  não  tendo  sido  encontrado  fragmento  em  condições  de  confronto.
Ausência de notícia de eventuais registros de câmeras de segurança no local do crime. Indícios
de  autoria  não  evidenciados.  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.

124. Processo: 1.14.000.000536/2018-11 Voto: 1710/2018 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, que
teria sido abordado por dois indivíduos no bairro Novo Horizonte/Sussuarana, em Salvador/BA, no
dia 25/10/2017, ocasião em que foram subtraídas diversas encomendas. CP, art. 157, § 2º, I e II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perícia papiloscópica realizada no automóvel
dos  Correios,  tendo  sido  encontrados  cinco  fragmentos  de  impressões  digitais.  Material
confrontado com o banco de dados do Sistema de Identificação Automatizada de Impressões
Digitais (AFIS), sem, contudo, apresentar pessoa com idêntica ou equivalente impressão digital.
Ausência de notícia de eventuais registros de câmeras de segurança no local do crime. Indícios
de  autoria  não  evidenciados.  Inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.
Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.  Orientação  nº  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

125. Processo: 1.14.000.003966/2017-12 Voto: 1706/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de ocorrência de saque realizado por terceiro de
valor referente à indenização de titularidade de pessoa que se apresentou como anistiado político.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Expedição de ofício ao noticiante para que
esclarecesse  as  circunstâncias  da  conduta  supostamente  ilícita,  bem  como  encaminhasse
informações  acerca  do  titular  da  indenização  e  da  origem  desta.  Inércia  do  representante.
Narrativa desprovida de qualquer elemento concreto acerca da materialidade delitiva, não sendo
possível sequer vislumbrar a adoção de uma linha investigativa ou qualquer medida capaz de
angariar indícios de ação criminosa. 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.

126. Processo: 1.15.002.000114/2017-16 Voto: 1409/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente do Ministério Público do
Trabalho para apurar eventual fraude previdenciária. Noticiada que buscou o INSS em setembro
de 2017 visando obter o benefício de Amparo Social " LOAS, para seu filho, tendo em vista que
ele possui deficiência. Entretanto, o benefício foi indeferido por constar no CNIS salário de R$
700,00, ultrapassando assim o critério de renda per capita máximo. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Em depoimento, a noticiada (que é ocupante de função no Município de
Abaiara/CE)  nega  perceber  esse  salário,  embora  tenha  recebido  em  alguns  meses
equivocadamente salário de aproximadamente R$ 600,00 em decorrência de depósito realizado
por engano, o qual foi devolvido ao Município. Constatação, após diligências, que a informação de
renda superior decorreu de mero erro da municipalidade, tanto que nos demais meses o salário
da representante retornou ao patamar de R$ 300,00 por mês, não se configurando crime tributário
ou previdenciário. 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.

127. Processo: 1.16.000.000010/2018-67 - Eletrônico Voto: 1580/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual alude o noticiante que determinada empresa brasileira de meios de pagamentos
online  "processa  pagamentos  para  jogos  de  azar  no  Brasil.  Processa  milhões  de  reais  em
pagamentos ilícitos todo mês e esconde a fonte do dinheiro num processo de lavagem de dinheiro
em grande estilo (") também processa pagamentos para o tráfico e suspeitos de terrorismo do
Paraguay.  Essa empresa há muito tempo pratica crimes contra a ordem econômica do país."
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
preliminares destinadas à verificação da verossimilhança das alegações.  Ausência de indícios
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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.

128. Processo: 1.16.000.000563/2018-10 - Eletrônico Voto: 1618/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de Portaria editada pela Procuradora-Chefe da
PR/DF, versando sobre notícia de cumprimento de mandado de prisão alusivo à réu sentenciado
pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Recolhimento do apenado à Divisão de Controle e Custódia de Presos no Distrito
Federal. Custódia lastreada em sentença penal condenatória transitada em julgada. Observância
dos  arts.  283  do  CPP  e  5º,  LIV  e  LXI,  da  CF.  Juízo  deprecante  devidamente  cientificado.
Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: 1.16.000.003149/2017-81 Voto: 1561/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do crime de roubo praticado contra um
carteiro  motorizado que  entregava  encomendas dos  Correios  em Samambaia/DF,  na data  de
02/03/2016. Denúncia ofertada em face de um dos três supostos envolvidos no delito. Apuratório
que  se  restringiu  à  identificação  dos  outros  dois  suspeitos  da  ação  ilícita.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Despacho da autoridade policial informando que o
carteiro, vítima do roubo, não se considerou apto a distinguir e reconhecer os demais coautores
do delito. 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.

130. Processo: 1.17.000.000479/2009-78 Voto: 1563/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de sonegação previdenciária por empresa
de segurança e vigilância sediada em Serra/ES. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de 2004, que foram objeto de lançamento em 2009 e
objeto  de  parcelamento  que  perdurou  de  09/2009  a  11/2016.  Valor  remanescente  do  débito
equivalente a R$ 6.110,78. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que 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.

131. Processo: 1.18.000.000358/2018-80 - Eletrônico Voto: 1521/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  possível  irregularidade na percepção de benefício  do
Programa Bolsa Família. CP, art. 171, § 3º. Investigada que estaria fora do perfil  exigido pelo
referido  programa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação,  após
diligências, de que a noticiada preenche, de fato, os requisitos do Programa Bolsa Família, sendo
regular o pagamento de seu benefício. Fiscalização in locu por funcionários municipais, concluiu
que a noticiada "é beneficiária e continua recebendo o recurso do Programa Bolsa família, pois a
mesma não deu procedência a sua empresa (nunca utilizou), mas também nunca deu baixa para
fechamento por achar que não havia necessidade. Beneficio Regular". Recebimento de vantagem
ilícita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: 1.19.000.002529/2017-97 - Eletrônico Voto: 1573/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  da  Promotoria  da  28ª  Zona  Eleitoral  do
Maranhão, versando sobre possível prática do crime de corrupção eleitoral por parte dos então
candidatos  a  Prefeito  e  Vice-Prefeito  do  município  de  Duque  Bacelar/MA,  que  supostamente
teriam distribuído materiais de construção a eleitores. CE, art. 299. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Noticiante  que  sequer  identificou  os  nomes  e  o  endereço  dos
beneficiários e, uma vez notificado para que apresentasse provas e documentos, permaneceu
inerte. 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.

133. Processo: 1.19.001.000288/2017-31 Voto: 1501/2018 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 possível prática do delito previsto no
art.  299 c/c  304 do CP.  Suspeita  de que  o investigado  usou documento falso para provar  o
exercício de atividade rural perante o INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Constatação de que o investigado pediu e obteve administrativamente benefício de amparo
social ao idoso " LOAS. Ou seja, embora tenha dito em audiência ter requerido aposentadoria por
idade rural, isso não é verdade. O requerimento foi de BPC-LOAS, para o qual o fato de ele ser ou
não  trabalhador  rural  é  irrelevante.  A suspeita  que  deu  origem a  este  procedimento  não  se
confirmou sequer minimamente. 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.

134. Processo: 1.20.004.000236/2017-14 - Eletrônico Voto: 1419/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada por um Cacique Xavante da Aldeia São Marcos/MT,
relatando fatos que no seu entender configuram o delito de racismo por um professor do curso de
Direito da Universidade Cathedral de Barra do Garças/MT. De acordo com o representante, o
professor  teria  publicado  um  vídeo  nas  redes  sociais  proferindo  palavras  discriminatórios  e
espalhando o discurso de ódio contra a população indígena em razão do fechamento de uma
rodovia e cobrança de pedágio por indígenas contra os motoristas que trafegam no local. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que no vídeo não é apresentado
propriamente  um  discurso  ódio,  conforme  noticiado  pelo  representante,  mas  sim  uma
demonstração de revolta pela situação que o professor noticiado passou ao se ver impedido de
trafegar normalmente pela rodovia. Vídeo através do qual não se pretende negar direitos ou incitar
a negação de direitos, tendo o pleito do ora noticiado se dirigido às autoridades para adoção de
providências contra os bloqueios,  ameaças,  violências e extorsões.  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.

135. Processo: 1.22.020.000450/2017-06 Voto: 1572/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa colhida em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de que determinada pessoa receberia indevidamente o benefício de bolsa-família
no valor de R$ 256,00 referente a filhos já maiores de idade. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Narrativa vaga e genérica, não se podendo concluir que a maioridade dos filhos
da  beneficiária  seja  motivo  para  sua  cessação.  Não  se  mostra  plausível  a  instauração  de
investigação criminal baseada em elementos tão frágeis " a opinião pessoal do noticiante acerca
da regularidade da concessão de benefício de bolsa-família. 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.

136. Processo: 1.23.000.001013/2015-31 Voto: 1488/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por ex-servidora do município de
Curralinho/PA, versando sobre possível prática do delito de apropriação indébita previdenciária
pelo ex-Prefeito daquela localidade, que não teria repassado suas contribuições ao INSS entre os
anos de 2009 e 2011. CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém não registrou a existência de
procedimentos fiscais  finalizados ou em curso em desfavor  do referido município,  informando
apenas,  conforme  relatório  extraído  do  sistema  CNIS,  o  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias no tocante à ex-servidora em período alusivo ao exercício de 2011. Insuficiência
de elementos para aferição de valores eventualmente não repassados à autarquia e que permitam
ao Procurador oficiante promover a imputação. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada.
Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

137. Processo: 1.23.000.002038/2015-51 Voto: 1707/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente da Procuradoria Regional
do  Trabalho  da  8ª  Região,  relatando  possíveis  condutas  ilícitas  por  parte  dos  gestores  de
sociedade  empresarial,  que  teriam  deixado  de  efetuar  o  recolhimento  do  FGTS  e  das
contribuições previdenciárias de seus funcionários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV). "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".  Enunciado  nº  58  da  2ª  CCR.
Informação da Delegacia da Receita Federal em Belém/PA no sentido de que não existe ação
fiscal  contra  a  empresa  investigada.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  de  valores
eventualmente não repassados ao INSS e que permitam ao Procurador oficiante  promover a
imputação. Materialidade delitiva,  de plano, não evidenciada. Instauração de Inquérito Civil  no
âmbito do MPT para apuração de possíveis irregularidades de natureza 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.

138. Processo: 1.25.000.001096/2018-36 - Eletrônico Voto: 1555/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente enviado pelo Departamento de Polícia Federal -
Superintendência Regional no Paraná, que versa sobre furto de correspondência do interior de um
veículo dos Correios, em Curitiba/PR. Determinado carteiro realizava distribuição domiciliar, no dia
24/04/2017, quando constatou a falta de objetos postais no interior do baú do veículo. Foi apurado
o valor do prejuízo em R$1.161,20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O
funcionário dos correios não soube informar o momento ou o local em que as encomendas foram
subtraídas. O veículo não foi preservado para a realização de perícia. Inexistência de diligências
eficazes a serem realizadas que possam ajudar na elucidação do crime, haja vista a antiguidade
do fato investigado. 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.

139. Processo: 1.25.000.001888/2015-68 Voto: 1411/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  autuado  a  partir  de  manifestação  protocolada  na
Procuradoria  da República  no Paraná -  Força Tarefa  da Operação Lava Jato  por  esposa  de
Colaborador.  Em  síntese,  relata  a  manifestante  suposta  situação  de  disparidade  entre  as
condições do Acordo de Colaboração Premiada que foi firmado pelo MPF com o seu esposo em
relação  aos  posteriormente  celebrados  com  outros  colaboradores.  Informa  situação  de
dificuldades econômicas em razão do ocorrido e solicita isenção da multa compensatória cível
avençada entre as partes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As questões
atinentes  ao  aspecto  patrimonial  do  Acordo  em  questão,  bem  como  dos  Acordos  colaterais
firmados com os familiares do Colaborador, foram objeto de composição realizada entre MPF e
Defesa nos autos de processo em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba. Exaurimento do objeto
deste expediente tendo em vista que os fatos narrados na manifestação foram objeto de posterior
negociação entre as partes, com fulcro no art. 19 da Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017,
do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  sem prejuízo  do  art.  20  da  mesma Resolução.
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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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

140. Processo: 1.25.003.021020/2017-16 - Eletrônico Voto: 1583/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, contendo solicitação de "investigação de esquema fraudulento nos concursos da Mega
Sena da virada".  Juntou o manifestante  alguns cupons de resultados (desacompanhados das
hipotéticas  apostas)  de  sorteios  datados  de  11/03/2006,  29/03/2006,  15/03/2006,  01/04/2006,
18/03/2006, 05/04/2006, 22/03/2006, 08/04/2006, 25/03/2006, 12/04/2006; notícia de jornal datada
de 09/09/2009 que relata descoberta de fraude na Mega Sena; notícia do jornal A Folha de SP
datado  de  12/09/2004  que  indica  fraudes  nos  sorteios  dos  anos  de  1996  a  2002  e  outras
reportagens que não guardam correlação com a notícia  de fato apresentada.  Por fim,  trouxe
comprovante de jogo no Concurso 1775 e o respectivo resultado (que não tem nenhum número
igual). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Manifestação vaga e genérica,
desacompanhada  de  qualquer  elemento  capaz  de  possibilitar  a  realização  de  diligências
preliminares 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.

141. Processo: 1.25.008.000018/2018-44 - Eletrônico Voto: 1520/2018 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 documentos encaminhados pela 4ª Vara do Trabalho para
apurar a conduta de testemunha arrolada pela parte autora nos autos de reclamatória trabalhista.
Suposta  afirmação  falsa  sobre  fato  do  qual  não  detinha  conhecimento,  haja  vista  que  a
testemunha não laborou no mesmo turno do paradigma. Conclusão do juízo de que a testemunha
nunca presenciou as atividades desenvolvidas pelo paradigma, não podendo servir como meio de
prova a afirmação de que reclamante e paradigma desenvolviam as mesmas atividades. CP, art.
342.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Afirmação da testemunha que,
embora incompleta, não pode ser tomada por falsa apenas por conter a informação de que a
autora e o paradigma desempenhavam a mesma função, pois de fato desempenhavam, havendo
diferença entre o trabalho de ambos apenas nos casos em que alguma anormalidade durante o
trabalho fosse detectada. Não ter laborado no mesmo turno do paradigma não é fato impeditivo de
que a testemunha conhecesse o trabalho por ele realizado, pois essa informação pode ser obtida
por  inúmeros  outros  meios.  A  controvérsia  relativa  às  funções  efetivamente  exercidas  pela
reclamante não afetou a atividade judicante do processo trabalhista, pois descartada pela Juíza a
prova oral colhida com o depoimento da testemunha noticiada. A pretensão deduzida pela autora
foi  julgada totalmente improcedente,  reforçando o fato de que o depoimento em questão não
influenciou no julgamento da reclamatória trabalhista. 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.
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142. Processo: 1.29.000.000222/2018-96 - Eletrônico Voto: 1519/2018 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 ofício oriundo da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª
Região, o qual noticia suposta prática dos delitos previstos no art. 171, §3º, e art. 168-A, ambos
do CP. Possível  ocorrência de demissão simulada para recebimento de seguro-desemprego e
FGTS,  em  que  pese  a  continuidade  da  relação  de  trabalho  sem  registro  em  CTPS  e,
consequentemente, sem recolhimento de tributos e encargos sociais e trabalhistas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Expedição de ofício, pela Procuradora da República
oficiante,  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  do  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego no Rio Grande do Sul para fiscalização e medidas que entender cabíveis, tendo em vista
a denúncia  realizada.  Também foi  expedido  ofício  à  Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil,
informando à autoridade fazendária a circunstância narrada, mediante envio de cópia integral da
documentação encaminhada pelo MPT, requerendo, observados os critérios de planejamento de
procedimentos fiscalizatórios estabelecidos pelo Órgão fazendário,  a inclusão da empresa ora
noticiada  em  cronograma  de  fiscalização,  bem  como  a  posterior  remessa  de  eventual
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  de  valores
eventualmente não repassados à autarquia e que permitam à Procuradora oficiante promover a
imputação.  Materialidade  delitiva,  por  ora,  não  evidenciada.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

143. Processo: 1.29.000.000308/2018-19 - Eletrônico Voto: 1517/2018 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 a
Justiça do Trabalho de Porto Alegre/RS por parte de duas testemunhas arroladas pela reclamante.
CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O cerne da questão consistia
em  estabelecer  o  vínculo  empregatício  da  reclamante  com  base  unicamente  na  prova
testemunhal.  Ação que foi julgada improcedente, afirmando a sentença expressamente que "a
prova oral não esclarece se a reclamante trabalhou ou não para a reclamada. Desse modo, a
questão deve ser  decidida pelo  ônus da prova".  Declarações das testemunhas que em nada
influenciaram a decisão do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido desconsideradas por
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  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.

144. Processo: 1.29.000.002908/2017-31 Voto: 1453/2018 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 expediente da Superintendência Regional do Trabalho no
Rio  Grande  do  Sul  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  desobediência.  Relato  de
descumprimento de embargo a obra de empreendimento situado em Porto Alegre/RS. CP, art.
330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notificado, o proprietário da empresa
de  construções  apresentou  resposta  e  documentos,  aduzindo  o  cumprimento  das  medidas
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determinadas no termo de embargo, bem como ter havido ordem verbal do auditor responsável
permitindo especificamente o revestimento da fachada do prédio após saneamento das demais
irregularidades existentes.  Indicativos da disposição do representante da empresa em atender
imediatamente às exigências da fiscalização trabalhista, ainda que não tenha seguido à risca a
forma  determinada  para  levantamento  do  embargo.  Ausência  de  intenção  deliberada  de  não
cumprir  o termo de embargo. 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.

145. Processo: 1.29.000.003463/2017-14 - Eletrônico Voto: 1489/2018 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante imputa ao responsável por duas sociedades empresarias a suposta
prática do ilícito consistente em figurar falsamente no contrato social como sócio ("laranja"), no
intuito de encobrir seu irmão em negociações ilegais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Narrativa vaga e genérica, desacompanhada de qualquer elemento capaz de possibilitar a
realização de diligências preliminares 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.

146. Processo: 1.29.000.004119/2017-34 - Eletrônico Voto: 1491/2018 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 28ª 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, inc. IV). Afirmação relacionada com a
jornada de trabalho do demandante aos sábados. Declaração que em nada influenciou a decisão
do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido percebida durante a audiência de instrução e
desconsiderada por 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 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.

147. Processo: 1.29.002.000328/2017-99 - Eletrônico Voto: 1557/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa apresentada em
Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta falsificação de documentos por clínicas oftalmológicas
com o intuito de aumentar o valor a ser recebido do SUS. Investigadas que fariam a inserção de
exames desnecessários ou não realizados com a finalidade de aumentar o faturamento. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As auditorias realizadas pelo Município de Caxias do

64/143



ATA DA 708ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00149223/2018

Sul/RS e pelo DENASUS não encontraram indícios do preenchimento de exames não realizados,
cujo intuito seria o de aumentar os valores recebidos do SUS. A vasta documentação juntada pelo
representante diz respeito a ilícitos ocorridos em Novo Hamburgo/RS e Joinville/SC, os quais já
são objeto de apuração do MPF. Em relação ao Município de Caxias do Sul/RS, entretanto, não
há  elementos  que  apontem  para  a  prática  de  crime.  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.

148. Processo: 1.29.018.000840/2017-66 - Eletrônico Voto: 1522/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ERECHIM-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de decisão proferida em um processo de execução de
título  judicial.  Suposta  ocorrência  dos  crimes  de  desobediência  (CP,  art.  330)  e  de  fraude  a
execução (CP, art. 179). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) No caso em
tela, o magistrado determinou a cientificação da executada de que o descumprimento da ordem
de entrega do bem ou indicação do seu paradeiro configuraria ato atentatório à dignidade da
justiça,  previsto  no  art.  774  do  CPC.  Incidência  do  Enunciado  nº  61  desta  2ª  CCR:  Para  a
configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário
público,  é  necessário  que  não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e
administrativa,  e  que  o destinatário  da  ordem seja  advertido  de que o seu  não cumprimento
caracteriza  crime;  2)  Caso  a executada  seja  intimada para apresentar  o  bem penhorado em
determinada execução e assim não o faça, poderá, em tese, cometer o crime previsto no art. 179
do  CP.  Todavia,  no  caso  concreto,  não  obstante  a  penhora,  constata-se  dos  autos  que  a
executada não foi pessoalmente intimada para apresentar o bem. Entendimento doutrinário de
que é imprescindível que a manobra fraudulenta coloque o executado em estado de insolvência, o
que, por ora, não se verifica. Ausente justa causa, tampouco dados que justifiquem a continuidade
da investigação. Homologação do arquivamento.

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

149. Processo: 1.30.001.000620/2018-81 Voto: 1418/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito previsto no art. 22 da Lei 7.492/1986. Apreensão de dez
mil euros, no dia 23/12/2017, pertencentes a um passageiro que embarcava para a Itália. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme consta dos autos, o passageiro acessou
o site da Receita Federal, realizando a declaração relativa aos dez mil euros, tendo preenchido e
transmitido  a  e-DBV  no  site.  Momentos  antes  do  voo,  compareceu  ao  posto  da  Receita
apresentando o valor para conferência e regularização, apenas não logrando êxito em finalizar o
procedimento  devido  à  exigência  burocrático  administrativa  de  apresentação  do  contrato  de
câmbio no referido posto, o qual foi apresentado posteriormente em sede policial. Ausência de
elemento de prova apto a caracterizar eventual crime de evasão de divisas. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.31.003.000020/2017-85 Voto: 1412/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VILHENA-RO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada, a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento
ao Cidadão, para apurar possível prática de redução de trabalhadores a condição análoga à de
escravo.  Narra  a  representação  que  determinada  empresa,  prestadora  de  serviços  em duas
fazendas, submete os seus empregados a condições degradantes de trabalho nas propriedades
rurais,  que  consistem em:  dormitórios  inapropriados;  fornecimento  de  comida  estragada;  não
disponibilização de água potável; não fornecimento meios de transporte para locomoção dentro
das fazendas,  obrigando os trabalhadores a andarem cerca de 40 minutos para ir  almoçar e
inexistência de banheiros para uso cotidiano. CP, art. 149. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal nas quais não se constatou os fatos
narrados,  nem  quaisquer  das  situações  previstas  no  art.  149  do  CP.  Ausência  de  indícios
concretos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.33.000.000448/2018-64 - Eletrônico Voto: 1513/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Noticiada  que  requereu  e  obteve,  na  Agência  da  Previdência  Social  -
Florianópolis  Continente/SC,  o  benefício  de  Auxílio-doença  Previdenciário  em 21/10/2015,  na
condição  de  segurada  empregada.  Naquela  oportunidade  apresentou  documentação  que  foi
considerada  suficiente  para  concessão  do  benefício.  Fim  do  pagamento  do  beneficio  em
28/04/2016, para apurar o recebimento concomitante com salário-maternidade pago por empresa.
Irregularidade que consiste na acumulação indevida de beneficio por incapacidade com salário-
maternidade pago pela empresa, contrariando ao disciplinado no Regulamento de Benefícios da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Dos dois benefícios, um foi requerido e outro declarado para a mesma instituição, o
INSS. Falta de controle por parte do órgão previdenciário. Hipótese na qual é possível presumir a
boa-fé da noticiada, uma vez que seria lícito a ela imaginar que se tratavam de fontes diferentes
de pagamento e que faria jus aos dois benefícios, pois gravidez não é doença e se pode ter uma
grávida doente. Não existem nos autos elementos suficientes que indiquem que a beneficiária
tenha agido com intenção de enganar o INSS e com isso se beneficiar de forma indevida de
valores  a  que  não  teria  direito.  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.

152. Processo: 1.34.001.004072/2017-39 Voto: 1470/2018 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 apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Relato  de  crimes  contra  a  ordem  tributária,  tipificados  na  Lei  nº  8.137/1990,  de
estelionato (CP, art. 171), falsidade ideológica (CP, art. 299), fraude processual (CP, art. 347) e
patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Fraude,  entre  outras,  que  consistiria  em  um  suposto  acordo
realizado pelo noticiado com os réus de uma reclamação trabalhista, no valor de R$ 2.050.000,00
(dois milhões e cinquenta mil reais), sendo que apenas o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) seria informado no acordo a ser juntado no processo e o restante seria pago
"por fora". Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 1) Não há provas de crime contra a
Ordem Tributária Federal em razão dos valores supostamente recebidos "por fora" pelo noticiado,
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visto  que a Receita Federal  informou não haver procedimentos em andamento ou finalizados
contra os envolvidos. A Receita Federal está ciente dos fatos e, em caso de posterior início de
fiscalização, deverá informar ao Ministério Público Federal, por Representação Fiscal para Fins
Penais,  quando as providências cabíveis serão adotadas; 2) O não pagamento de honorários
advocatícios anteriormente ajustados, relatado na manifestação, não configura a conduta descrita
no art.  171 do CP, em especial contra órgãos públicos federais. Ausência de justificativa para
eventual atuação do Ministério Público Federal; 3) O suposto acordo "por fora" realizado entre o
noticiado e os ex-empregadores  não configura o  crime de fraude processual,  como afirma o
noticiante, visto que não inovou artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa, com o fim de
induzir a erro juiz ou perito (conduta descrita no tipo penal), valendo ressaltar que o crime previsto
no artigo 347 do CP visa proteger a Administração da Justiça e não interesses privados oriundos
de  conflitos  entre  advogados  e  seus  clientes;  4)  Quanto  à  suposta  ocorrência  de  falsidade
ideológica,  igualmente  não  resta  caracterizada  porque  o  acordo  realizado  entre  as  partes  e
homologado em Juízo reflete o efetivo recebimento das quantias ali indicadas para por fim ao
processo. Outros valores acordados entre as partes, em concordância entre elas, não implicam
em conduta criminosa se não houver lesão a bens jurídicos tutelados pela Lei Penal, o que não
ocorreu nesse caso; 5) O crime previsto no artigo 355 do CP, citado pelo noticiante, tem como
bem jurídico tutelado novamente a administração da Justiça e se direciona ao advogado que trai o
cliente, prejudicando-lhe o interesse, não sendo o caso narrado nos autos, em que o relato do
noticiante é de que seu cliente, o noticiado, teria abandonado os advogados constituídos com o
intuito de não lhes pagar os honorários antes acordados. Como bem reconhecido pela Justiça do
Trabalho,  ao receber  denuncia  semelhante  à  do presente  procedimento:  "não é  competência
desta  Especializada  solucionar  litígio  entre  advogado  e  cliente".  Nesse  mesmo  sentido,
divergências entre advogados e clientes no tocante a pagamento de honorários refletem conflito
de direito privado e contratual, a ser resolvido entre as partes envolvidas em procedimento civil; 6)
Na mesma vertente, valores que sejam devidos pelo noticiado à sua esposa diante de separação
devem ser discutidos entre eles, em ação privada, não havendo como se pretender a atuação do
Parquet Federal na obtenção de provas que devem ser produzidas pelas partes envolvidas, visto
tratar-se de relações familiares que não trazem indícios do cometimento de condutas criminosas.
Enfim, nada há a ser feito no âmbito do presente procedimento, não havendo indícios de outras
condutas criminosas a serem apuradas nos autos. Homologação do arquivamento.

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

153. Processo: 1.34.001.006421/2017-57 Voto: 1457/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal em
São Paulo, encaminhando procedimento oriundo do Ministério Público Estadual versando sobre
suposta prática de crimes relacionados à pedofilia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Constatação de que os sites apontados na notícia-crime encontram-se hospedados na
Rússia, na Holanda e nos Estados Unidos, não havendo elementos quanto à operacionalidade de
seu conteúdo por cidadãos brasileiros ou notícia de vítimas nacionais.  Atribuição territorial  ou
material não evidenciada no caso. 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.

154. Processo: 1.34.026.000073/2017-26 Voto: 1458/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ASSIS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária  por  parte  dos  representante  legais  de  uma cervejaria  estabelecida  no  município  de
Assis/SP. Suposta omissão de receitas da atividade e inserção de elementos inexatos em notas
fiscais de venda. Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Assis/SP informou que o respectivo
Procedimento Administrativo Fiscal encontra-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF)  para julgamento  de recurso  voluntário  apresentado  pelo  contribuinte.  Exigibilidade  do
crédito suspensa. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do
delito tributário. 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.

155. Processo: 1.34.043.000053/2018-28 Voto: 1452/2018 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  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata a suposta distribuição de panfletos com o objetivo de
aliciar  pessoas  para  um  esquema  de  pirâmide  de  venda  de  cursos  online.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que o noticiante não trouxe relato da
prática de nenhuma prática ilícita, pois o panfleto em questão, aliado à consulta ao site de mesmo
nome, não evidencia indícios de atividade de pirâmide financeira,  mas mera publicidade para
venda de cursos online, direcionados a quem pretende abrir  um negócio pela internet, com o
ensino de técnicas de marketing virtual. Materialidade delitiva não demonstrada. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

156. Processo: 1.20.000.000818/2017-31 Voto: 1534/2018 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 manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Publicação na rede social Facebook dos seguintes dizeres: "Gosto mt de negros, tenho
amigos negros e tals. Só fico triste porque pararam de vender." Possível prática do crime descrito
no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/89.  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 penal. 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.
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157. Processo: 1.21.000.001583/2017-67 Voto: 1493/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  dando  conta  de  possível  ocorrência  de  crime  contra  a  economia  popular  ou  de
estelionato, atribuído a um grupo supostamente integrante de uma organização chinesa criadora
de uma nova moeda para concorrer com o "Bitcoin". Lei nº 1.521/51, art.  2º, IX; CP, art.  171.
Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de  Atribuições  (Enunciado  nº  32).
Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados
uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do
ingresso de novos investidores.  Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se enquadra nos precedentes da 2ª
CCR nos quais  se entendeu pela  atribuição do MPF (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  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.

158. Processo: 1.23.000.000425/2018-04 - Eletrônico Voto: 1713/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apócrifa, dando conta da suposta prática de
crime resultante de preconceito de raça ou cor. Uso de rede social para ridicularizar mulheres
negras amazonenses. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Promoção de arquivamento que se recebe
como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). O fato de o crime ter sido cometido por
meio da rede mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.
Aplicação do Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/5/2015). Fato que não indica a
ocorrência de qualquer ilícito penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
MPF para persecução. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.000.001205/2017-95, 678ª
Sessão de Revisão, de 29/05/2017; Procedimento nº 1.23.000.002773/2015-65 675ª Sessão de
Revisão, de 03/04/2017. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

159. Processo: 1.30.015.000108/2017-03 Voto: 1422/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Possível crime contra a ordem tributária em razão da não emissão de nota fiscal por dois
produtores de eventos.  Segundo o noticiante  os  supostos  autores  do ilícito  realizam grandes
eventos na cidade de Macaé/RJ e não emitem notas fiscais da venda de ingressos e bebidas.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou
que  por  sua  parte  não  foram  averiguadas  irregularidades  envolvendo  os  mencionados  na
manifestação.  Possível  sonegação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e  Serviços "
ICMS, de competência estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
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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.
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

160. Processo: JF/SP-0016617-71.2014.4.03.6128-
INQ

Voto: 1654/2018 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 previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em virtude da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição  bancária  privada.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições e requereu o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual para apuração do crime
de estelionato (CP, art. 171). Discordância do Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo . Remessa
dos  autos  nos  termos  do  art.  28  do  CPP c/c  o  art.  62,  inc.  IV,  da  LC  nº  75/93.  Recente
entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do Procedimento nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da matéria. Edição
da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação de crédito com garantia de
alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição
financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos
falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em
tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema
Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a persecução criminal
se  a  instituição  financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª
Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo  Procurador-Geral  da  República,  que  reconheceu,  no  caso,  a  existência  de  conduta  que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no arquivamento e no
declínio de atribuições.

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.

161. Processo: SR/DPF/PI-00706/2013-IPL Voto: 1663/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANO-PI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  EXPLORAÇÃO  DE  RADIODIFUSÃO  SEM  OUTORGA DO  ÓRGÃO
COMPETENTE  (ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97).  MPF:  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  À
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BALSAS/MA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART.  28 DO
CPP).  INFRAÇÕES  CONSUMADAS  EM  DIFERENTES  JURISDIÇÕES.  FIXAÇÃO  DA
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO (ART. 83 DO CPP). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 183
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da Lei nº 9.472/97, tendo em vista exploração de serviço de radiodifusão sem autorização da
Agência  Nacional  de  Telecomunicações  "  ANATEL.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,
considerando  o  local  do  delito,  promoveu  o  declínio  de  atribuições  em  favor  da  Subseção
Judiciária de Balsas/MA. 3. Discordância do Juiz Federal ao argumento de que muito embora as
instalações irregulares de radiodifusão estarem situadas no município de Benedito Leite/MA e não
no  município  de  Uruçui/PI,  que  apenas  captava  o  sinal  gerado,  verifica-se  que  o  presente
apuratório  também  destina-se  a  apurar  atividades  clandestinas  de  telecomunicações
desenvolvidas por outra rádio localizada no município de Uruçuí/PI,  ambas de propriedade do
mesmo investigado. 4. Competência fixada por prevenção nos termos do art. 83 do CPP, isto é o
Juízo que primeiro tomou conhecimento dos fatos, no caso, Subseção Judiciária de Floriano. 5.
Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos na forma do Enunciado nº 03
do  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal:  "Não  homologado  o  declínio  de
atribuições, os autos retornam ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao membro,
se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de
outro membro para tanto."

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.

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

Voto: 467/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  UTILIZAÇÃO  DE  PASSAPORTE  FALSO  PARA  INGRESSAR  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  SOLICITAÇÃO  DE  REFÚGIO  AO  CONARE.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO  (ART.  62,  IV,  DA LC  N°
75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA 2ª CCR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 10, § 2º, DA LEI N° 9.474/96. OFÍCIO EXPEDIDO AO CONARE, PARA QUE
COMUNIQUE  IMEDIATAMENTE  AO  MPF  EVENTUAL DECISÃO  QUANTO  AO  PEDIDO  DE
REFÚGIO. PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de
inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código
Penal,  uma  vez  que  estrangeiro  teria  utilizado  passaporte  falso  para  ingressar  no  território
brasileiro. 2. A Procuradora da Republica oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito Policial,
por considerar "que as mesmas razões que levam ao arquivamento de inquéritos policiais que
tratam de crimes tributários, quando os créditos tributários encontram-se parcelados, estão aqui
presentes." Analogia ao Enunciado n° 19 desta 2ª CCR. Discordância da Juíza Federal. 3. A 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na 696ª Sessão de Revisão, de
13/11/2017,  à  unanimidade,  deliberou  pela  não  homologação  do  arquivamento,  por  entender
tratar-se de caso de suspensão do procedimento criminal enquanto pendente de apreciação o
requerimento  de  refúgio  formulado  às  autoridades  administrativas  competentes,  conforme  o
disposto no art.  10,  §§ 1º e 2º,  da Lei  nº 9.474/97 (Estatuto do Refugiado).  4.  Irresignada, a
Procuradora da República oficiante apresentou recurso por entender que a decisão do Colegiado
não  enfrentou  inteiramente  as  razões  fáticas  e  jurídicas  que  sustentaram  a  promoção  de
arquivamento.  Aduziu,  que  o  contexto  fático  se  apresenta  desfavorável  a  suspensão  dos
processos em que se aguardam decisões do CONARE e que o Colegiado estaria inaugurando um
ônus de monitoramento desnecessário do desempenho daquele Comitê e impondo-o aos ofícios
de primeira instância. Argumentou, também, que em caso de indeferimento do pedido de refúgio,
nada obsta o desarquivamento do procedimento, sendo aplicável ao caso, de forma analógica, o
Enunciado nº 19 deste Colegiado. 5. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em consulta realizada
nos Sistemas Único e APTUS do MPF, bem como no site da Justiça Federal de 1º grau de São
Paulo,  as  promoções de  arquivamento  mais  recentes  realizadas em juízo  em casos como o
presente têm sido acolhidas no âmbito Justiça Federal (Processo n° 0000064-34.2018.4.03.6119,
4ª VF/SP, em 16/01/2018; Processo n° 0000193-39.2018.4.03.6119, 1ª VF/SP, em 29/01/2018). 6.
De outro lado, conforme bem ressaltou a Procuradora da República em sua nova manifestação
"Seja como for,  com a promoção de arquivamento não se estará querendo negar vigência ao
imperativo da SUSPENSÃO de que trata o art. 10 da Lei nº 9474/96, mas apenas buscando forma
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racional e legal de materialmente se alcançar o mesmo desiderato." 7. De fato, de acordo com o
art. 10, § 2°, da Lei n° 9.474/96 "...a solicitação de refúgio e a decisão sobre a mesma deverão ser
comunicadas  à  Polícia  Federal,  que  as  transmitirá  ao  órgão  onde  tramitar  o  procedimento
administrativo ou criminal." 8. Não obstante a previsão legal, o MPF, ao promover o arquivamento,
expediu ofício ao Coordenador-Geral de Assuntos de Refugiados do CONARE requisitando que,
assim que resolvida a questão da solicitação de refúgio, seja informado imediatamente ao órgão
ministerial o reconhecimento (ou não) da condição de refugiado, para que sejam adotadas as
medidas cabíveis. 9. Dessa forma, considerando a previsão legal do art. 10 da Lei n° 9.474/96,
bem como a requisição específica realizada pela Procuradora da República ao CONARE acerca
da decisão da solicitação do refúgio, verifica-se que resta resguardada a segurança na análise do
caso concreto. 10. Conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento, com a
manutenção do arquivamento promovido pelo Procurador da

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

163. 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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  o  possível  cometimento  dos  crimes  de  estelionato
majorado (CP, art. 171, §3º c/c art. 14, II) e falsificação de documento particular (CP, art. 298).
Causídico que apresentou procuração supostamente falsificada a fim de obter alvará em processo
patrocinado por ele. Promoção de arquivamento fundada na inexistência de provas suficientes da
materialidade  delitiva.  Discordância  do  magistrado.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Diligências.
Perícias inconclusivas quanto a inautenticidade da procuração. Inexistência de lesão. Repasse
dos valores  aos  sucessores  do outorgante.  Ausência  de  justa  causa  para  persecução penal.
Insistência no arquivamento.

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

164. Processo: JF/MRE-0000445-40.2017.4.01.3821-
NOTCRI

Voto: 4/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MURIAÉ/MG

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  em  face  do  Poder
Judiciário, tendo em vista que autora de ação previdenciaria teria instruido a ação se utilizando de
documento falso. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. Segundo consta nos autos, verifica-se que o juízo rejeitou tal documentação de pronto,
consignando ser carente de qualquer valor probatório "por ser notoriamente forjada". Questão que
sequer  necessitou  da  utilização  do  incidente  de  falsidade  para  sua  resolução.  Aplicação  do
princípio  da  subsidiariedade  do  Direito  Penal,  notadamente  quando  demonstrado  que  outras
esferas  de  controle  já  se  mostraram suficientes  a  reprimir  a  lesão  ao  bem jurídico  tutelado.
Eventual deslealdade processual enfrentada por meio de regras do CPC. Atipicidade da conduta.
Insistência no arquivamento.

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

165. Processo: JF/PR/CAS-5008342-
04.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1753/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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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 dos investigados terem
iludido tributos nos valores de R$ 9.460,42;  R$ 6.505,60 e R$ 7.476,41.  2.  A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao
caso.  3.  Discordância  do Juiz  Federal,  que entendeu inaplicável  o princípio  da insignificância
quando da existência de reiteração delitiva.  Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC
75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor
fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
(61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)". 5. Contudo, no presente caso,  não se afigura
possível  a  sua  incidência  devido  à  prática  reiterada  de  delito  da  mesma  natureza  pelos
investigados,  já que estes possuem, respectivamente,  8 (oito),  1 (uma) e 2 (duas) autuações
anteriores nos últimos cinco anos 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.

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

166. Processo: JF/PR/LON-5001424-
59.2018.4.04.7001-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1744/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

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

Ementa: Noticia de fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, arts. 168, § 1º, II) ou desobediência
(CP,  art.  330).  Investigada,  na  condição  de  representante  legal  de  empresa  e  nomeada
depositária/administradora, teria desobedecido ordem judicial no sentido de realizar o depósito do
montante de 5% do faturamento bruto mensal de empresa que havia sido objeto de penhora.
MPF:  Promoção de arquivamento ao fundamento da atipicidade da conduta.  Discordância  do
Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Londrina. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP
c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Descumprimento da ordem judicial que caracterizou, no caso,
ato atentatório à dignidade da Justiça, ao qual é cominada multa de até 20% do valor atualizado
do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art.
774  do  Código  de  Processo  Civil).  Cumulação  que  impede  a  caracterização  do  crime  de
desobediência.  Ausência  de  previsão  de  cumulação  da  sanção  civil  com  a  penal.  Fato  que
configura mero ilícito civil. Precedente: STJ, HC 102.173/SP, Primeira Turma, DJe 06/10/2008,
voto do Min. Teori Albino Zavascki: "Neste caso, apesar de haver 'depositário judicial', a penhora é
sobre  faturamento,  o  que  significa  dizer  que  não  há  propriamente  depósito.  É  uma  penhora
atípica. É diferente. É comum se fazer confusão entre penhora de depósito em dinheiro, em conta
corrente, e penhora de faturamento. Penhora de faturamento é penhora sobre ingressos futuros.
Assim sendo, o encargo de reter futuros ingressos de recursos não é o mesmo que encargo de fiel
depositário, pois no momento em que há a designação não existe depósito algum." Atipicidade da
conduta narrada. Precedentes da 2ª CCR: IPL n. 5001402-09.2016.4.04.7215, 668ª Sessão, de
12/12/2016, julgado à unanimidade. 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.

167. Processo: JF/PR/TOL-5002906- Voto: 1623/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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31.2017.4.04.7016-IP - Eletrônico SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TOLEDO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  544  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi instaurado para apurar suposta prática de
contrabando (CP,  art.  334-A),  tendo em vista  apreensão,  em poder das investigadas,  de 544
maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente
documentação fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  A Procuradora  da República
oficiante,  promoveu o arquivamento dos autos por  entender  aplicável  ao  caso  o princípio  da
insignificância. Discordância do Magistrado Federal.  3. A natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 4. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da  conduta.  5.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  não  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida 544
(quinhentos e quarenta e quatro)  maços de cigarros supera a 153 (cento e cinquenta e três)
maços. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à
persecução penal.

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

168. Processo: PRM/SJR-3409.2015.000382-0-INQ Voto: 1639/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes tipificados nos arts. 297, §4 e 337-A, I, ambos do Código Penal.
Procedimento  instaurado  a  partir  de  encaminhamento  de  sentença  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Quitação integral  do débito  relativo  às  contribuições
previdenciárias. Extinção de punibilidade do agente (Art. 9°, §2° da Lei 10.684/2003). Absorção do
crime meio. Ausência de justa causa no momento 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.

169. 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

Ementa: Termo circunstanciado. Suposto crime de desacato (CP, art. 331). Passageiro de voo doméstico
que teria proferido palavras injuriosas contra comissária de bordo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Não incidência da equiparação do §1º, art. 327 do Código Penal
em relação ao sujeito passivo do crime. Aplicação da teoria restritiva ao art. 327, §1º do Código
Penal Precedente: TRF-1 - ACR: 355211520124013300, Relator: JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA
DOURADO,  Data  de  Julgamento:  29/07/2014,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:
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08/08/2014. Ofendida que não se equipara a funcionário público para fins penais, portanto não
configuração do crime de desacato. Homologação do arquivamento por motivo diverso.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento por motivo diverso, nos termos do 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

170. Processo: 1.00.000.004036/2018-44 Voto: 1730/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA  OFERECIDA.  PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL  NÃO
OFERECIDA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  DIVERGÊNCIA ENTRE  MAGISTRADO  E
MEMBRO  DO  MPF  ACERCA  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  HIPÓTESE  DE
ARQUIVAMENTO EXPLICITO OU IMPLÍCITO. FATO QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO
PELA 2ª CCR/MPF. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 297 do Código Penal,
consistente na inserção de declaração falsa em CTPS de segurado com o fim de obter benefício
previdenciário. O investigado foi denunciado pelo MPF pela infração do art. 297, §3º, II do Código
Penal. 2. O MM. Juiz Federal, por entender que a conduta ora em análise enquadra-se no tipo
previsto no art. 171 do Código Penal, discordou da manifestação ministerial e remeteu os autos a
esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº
75/93.  3.  O  membro  do  MPF,  quando  oferece  a  denúncia,  no  gozo  de  sua  prerrogativa  da
independência funcional, esgota a atividade do Ministério Público, no que tange à propositura da
ação penal, em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 4. Ausente qualquer
hipótese de arquivamento explícito ou implícito à 2ª CCR/MPF, portanto, não é dado o poder de
rever o conteúdo dessa manifestação e tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de
pertinência.  Precedente:  NF  1.00.000.002945/2015-03,  Sessão  641ª,  08/04/2016,  unânime.  5.
Ademais, os fatos já foram objeto de deliberação pela 2ª CCR/MPF nos autos do Processo nº
1.34.003.000506/2008-11, tendo sido homologado o arquivamento quanto ao delito tipificado no
art. 171 do Código Penal por decisão do Colegiado na 536ª Sessão de Revisão, de 30/05/2011,
Voto 1786/2011. 6. Não conhecimento da remessa.

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

171. Processo: 1.14.015.000132/2017-88 Voto: 1797/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº
9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  TRANSCEPTOR  SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:
IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO
TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a apreensão pela
Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e sem outorga do
serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi possível
caracterizar interferência radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 21
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
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caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que, além de não haver a devida e necessária outorga do serviço à época do fato,  segundo
informações  da  ANATEL,  o  aparelho  utilizado  não  é  homologável  no  Brasil  e  não  pode  ser
colocado em operação no país. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos
relativos à potência  do equipamento.  A excepcionalidade criada pela  Lei  nº  9.612/98 para as
rádios comunitárias, com o parâmetro de 25W a consubstanciar a "baixa potência", não se aplica
ao  serviço  Rádio  do  Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.
Irrelevante o exame da possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é
compartilhada entre aqueles que possuem outorga do serviço.  7.  O exercício  de atividade de
telecomunicação, através do Serviço Rádio do Cidadão, sem outorga da ANATEL e mediante
equipamento não homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8.
Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
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.

172. Processo: 1.14.015.000135/2017-11 Voto: 1798/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº
9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  TRANSCEPTOR  SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:
IRRELEVÂNCIA PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). FATO
TÍPICO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 183 DA LGT. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista a apreensão pela
Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor não homologável no país e sem outorga do
serviço de Rádio do Cidadão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
considerando a irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi possível
caracterizar interferência radioelétrica prejudicial, o aparelho era de baixa potência (entre 10 e 25
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que, além de não haver a devida e necessária outorga do serviço à época do fato,  segundo
informações  da  ANATEL,  o  aparelho  utilizado  não  é  homologável  no  Brasil  e  não  pode  ser
colocado em operação no país. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos
relativos à potência  do equipamento.  A excepcionalidade criada pela  Lei  nº  9.612/98 para as
rádios comunitárias, com o parâmetro de 25W a consubstanciar a "baixa potência", não se aplica
ao  serviço  Rádio  do  Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.
Irrelevante o exame da possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é
compartilhada entre aqueles que possuem outorga do serviço.  7.  O exercício  de atividade de
telecomunicação, através do Serviço Rádio do Cidadão, sem outorga da ANATEL e mediante
equipamento não homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8.
Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
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.

173. Processo: 1.29.009.001171/2017-59 - Eletrônico Voto: 1799/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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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$
848,74. 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.  Investigada que apresenta reiteração delitiva no ano de 2014. 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

174. Processo: DPF/BG-00072/2017-INQ Voto: 1677/2018 Origem:  GABPRM1-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurada para apurar possível crime de posse irregular de arma de fogo (Lei
10.826/03, art. 12). Arma de fogo apreendida durante ação fiscalizatória do IBAMA. 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.

175. Processo: 1.16.000.000682/2018-72 - Eletrônico Voto: 1699/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática
dos crimes previstos  nos  arts.  129  e  147 do CP entre  particulares.  Relato  de  que  aluno  de
faculdade particular ameaça, discute e briga com professores da instituição. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

176. Processo: 1.17.000.000118/2018-12 - Eletrônico Voto: 1644/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por instituição de ensino à
distancia  que  teria  concedido  diploma  falso  a  particular.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  unicamente  pela  estudante.  Ausência  de
elementos 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.

177. Processo: 1.18.000.000401/2018-15 - Eletrônico Voto: 1752/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Representante relata que
detentor de guarda de pessoa menor, beneficiária de pensão por morte, não repassaria os valores
do benefício previdenciário ao incapaz. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado exclusivamente por particular. Ausência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

178. Processo: 1.18.001.000037/2018-75 - Eletrônico Voto: 1749/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime de adulteração de produto alimentício destinado a
consumo (CP, art. 272). Fabricação de bebida fora das condições técnicas exigidas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento " MAPA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR: NF - 1.34.001.008355/2016-79;
670ª  Sessão  Ordinária  "  30/1/2017;  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

179. Processo: 1.18.001.000753/2017-71 - Eletrônico Voto: 1651/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

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

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

180. Processo: 1.22.000.000721/2018-34 - Eletrônico Voto: 1704/2018 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.

181. Processo: 1.23.008.000583/2017-03 Voto: 1653/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Relato  de  ameaças  sofridas  por  moradores  como  represália  de  denúncias
realizadas contra Prefeito (CP, art.  147).  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.

182. Processo: 1.28.000.000130/2018-43 - Eletrônico Voto: 1624/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, artigo 184, caput). Perito técnico
agrícola  que  teria  utilizado  em  laudo  pericial  trechos  de  trabalho  acadêmico  de  alunos  da
Universidade Federal de Viçosa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ofensa
exclusivamente aos interesses particulares dos titulares do direito autoral. Inexistência de indícios
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de transnacionalidade da conduta. Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz,  Terceira  Seção,  DJe  30/04/2014).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio 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.

183. Processo: 1.28.200.000027/2018-47 Voto: 1746/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Particular teria
entregue duas cédulas falsas de R$ 20,00 (vinte reais) à frentista de posto de gasolina. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Exame pericial.  Falsificação  grosseira,  facilmente
reconhecível. Crime de estelionato e não de moeda falsa. Súmula nº 73 do STJ. 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.

184. Processo: 1.28.200.000033/2018-02 - Eletrônico Voto: 1755/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhado pelo
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  comunicando  a  existência  de
movimentações  financeiras  atípicas,  possivelmente  relacionadas  com  a  prática  do  crime  de
lavagem de dinheiro. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª  CCR).  Movimentações decorrentes,  a  princípio,  de agiotagem. Eventual  crime contra  a
economia  popular.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Súmula  nº  498  do  STF.  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 ao Ministério Público Estadual.

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

185. Processo: 1.29.000.000685/2018-58 - Eletrônico Voto: 1643/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra injúria qualificada (CP. art. 140, §3º) praticado por meio da
rede mundial de computadores. 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 (Enunciado n° 50 da 2° Câmara). 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

186. Processo: 1.30.010.000310/2017-77 Voto: 1717/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia  de  fato  autuada  para  apurar  suposta  eleição  fraudulenta  praticada  em  sindicato  de
metalurgícos e outros crimes contra a organização do trabalho. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR).  O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso
interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que "a lesão a
um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para se ter
como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão não
atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o CIMPF, na linha de julgados
do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos
trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal"
(NF nº 1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da
Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  a  organização  do  trabalho  quando
tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente
considerados.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

187. Processo: 1.30.020.000052/2018-91 Voto: 1668/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
suposta violência e abuso sexual praticado por policial civil. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Suposto crime praticado por servidor público estadual. 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.

188. Processo: 1.31.000.000338/2018-77 - Eletrônico Voto: 1757/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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189. Processo: 1.34.001.001221/2018-99 Voto: 1648/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

190. Processo: 1.34.001.001437/2018-54 Voto: 1761/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

191. Processo: 1.34.033.000001/2018-71 Voto: 1712/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão  noticiando  suposto  crtime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  por  empresa  que
captaria recursos de particulares prometendo falsamente o retorno a juros muito superiores aos
praticados no mercado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Lesão
patrimonial restrita ao particular. Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

192. Processo: 1.35.000.001847/2017-97 - Eletrônico Voto: 1756/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Inquérito policial. Possível fraude em execução no âmbito de ação civil. Revisão de declínio de
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atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possível prejuízo suportado por particular. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

193. Processo: DPF/MS-0421/2017-INQ Voto: 1722/2018 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível  os  crimes  de  obtenção  fraudulenta  de
financiamento mediante declaração falsa perante a CEF (art. 19, da Lei nº 7.492/86) e estelionato
(art. 171, CP). Investigado teria alienado bem imóvel, obtido mediante financiamento fraudulento
perante a CEF, por meio de "contrato de gaveta" a particular. 1) Crime contra o sistema financeiro.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Segundo à CEF,  houve
obtenção regular de financiamento. Inexistência de indícios da prática de crime contra o ssistema
financeiro.  Homologação  de  arquivamento.  2)  Estelionato.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Conduta delitiva que não apresenta ofensa à titularidade do imóvel,
prejudicando tão somente a vítima (particular). Prejuízo que foi suportado, exclusivamente, por
particular. 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
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.

194. Processo: 1.18.000.000373/2018-28 - Eletrônico Voto: 1646/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  previstos  no  art.  273,  §  1º-B,  I,  do  Código  Penal.  Fazer
propaganda de produtos  sem registro  na Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  "  ANVISA.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 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  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.

Homologação de Arquivamento

195. Processo: DPF/MT-00299/2015-INQ Voto: 1723/2018 Origem:  GABPR6-DNRMS  -
DENISE NUNES ROCHA MULLER
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SLHESSARENKO

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 declaração divergente da prestada em depoimento perante a
autoridade  policial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Dos  elementos
coligidos nos autos, verifica-se que o documento atribuído a investigada teria sido ditada pela
empregadora,  o  que  a  fez  se  confundir  quanto  a  autenticidade  da  declaração.  Ausência  de
comprovação de que a investigada 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 dolo. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: DPF/RN-0815/2015-IP Voto: 1718/2018 Origem:  GABPRM1-MCLDAB  -
MARIA  CLARA  LUCENA  DUTRA
DE ALMEIDA BRITO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de difamação e injúria (CP, artigos 139 e 140). Suposto crime
praticado por Delegado da Polícia Civil contra agente da Polícia Rodoviária Federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que apesar
da exaltação de ânimos em discussão acirrada, não houve manifestação apta ao enquadramento
em qualquer figura típica. 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.

197. Processo: DPF/SAL/PE-00353/2012-INQ Voto: 1743/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito policial. Crime contra o sistema financeiro (Lei 7.492/86, art. 4ª, parágrafo único). Gestão
temerária praticada por gerente do Banco do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Pena máxima de 08 anos de reclusão. Tendo em vista que os fatos se deram no
período entre 2002 e 2005, há de se reconhecer que a conduta já está prescrita (CP, art. 109, III).
Decurso de mais de 13 (treze) anos da data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

198. Processo: DPF-TAB/AM-00125/2011-INQ Voto: 1721/2018 Origem:  GABPRM1-AA  -
ALEXANDRE APARIZI

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  benefício  previdenciário,  tendo  em vista  suposta  utilização  de  notas
fiscais  falsas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Oitiva dos
investigados  que  não  angariou  nenhum  elemento  de  prova  suficiente  para  traçar  linha
investigativa idonea. Fatos ocorridos em 2010. Aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª Câmara,
diante  da antiguidade do  fato  investigado  e da inexistência  de linha investigatória  idônea.  "A
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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.

199. Processo: DPF-TAB/AM-00172/2015-INQ Voto: 1640/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I da lei 11.343/2006).
Substância entorpecente apreendida em embarcação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Perícia na substância constatando se tratar de cocaína. Materialidade
delitiva comprovada. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa
capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

200. Processo: JF/BG-0000787-20.2017.4.01.3605-
INQ

Voto: 1716/2018 Origem:  GABPRM1-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Servidora pública estadual teria sofrido
ameaças de fazendeiro em razão da demarcação de território indigena. Revisão de arquivamento
(LC  75/93,  art.  62,  IV).  Após  a  realização  de  diligencia,  não  foi  possível  colher  elementos
suficientes aptos a configurar a prática do crime. 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.

201. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000062-0-INQ Voto: 1711/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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).
Diligências. Manutenção da investigada no Programa, em observância à regra de permanência,
quando houve o aumento da renda familiar. Inexistência de fraude ou prestação de informações
inverídicas. 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.

202. Processo: SRPF-AP-00222/2014-INQ Voto: 1664/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Compensação de
cheque clonado em conta bancária pertencente a pessoa física correntista da Caixa Econômica
Federal. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Identificação e oitiva do
depositante. Exame pericial que não trouxe elementos aptos a imputar ao depositante a autoria do
delito. Apesar do procedimento ter sido instaurado em 2014, até o presente momento não foi
possível  identificar  o  responsável  pela  infração.  Carência  de  indícios  de  autoria  e  de  linha
investigativa capaz de alterar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

203. Processo: SRPF-AP-00343/2016-INQ Voto: 1720/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suspeita  de
recebimento  irregular  do  benefício  de  salário-maternidade  por  suposta  declaração  falsa.
Beneficiária que, ao registrar sua filha em cartório, teria se declaro "do lar", quando em verdade
teria como ofício a profissão de pescadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Em oitiva  a  autoridade policial,  a  investigada se  declarou  pescadora  desde a infância,  tendo
inclusive  pleiteado  o  benefício  previdenciário  por  meio  da  colonia  de  pescadores.  Fato  da
investigada possuir  o  ofício  de pescadora não exclui  a sua condição de "do lar".  Declaração
isolada que não teve o condão de configurar a conduta criminosa. Inexistência de dolo de fraudar.
Homologação do arquivamento.

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

204. Processo: SRPF-AP-00389/2015-INQ Voto: 1714/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito policial. Prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163,III). Individuo teria sido preso
em flagrante após ser encontrado sentado em frente à agência da CEF portando 3 (três) câmeras
do circuito interno de vigilância. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Foi identificado o
autor do fato como sendo indivíduo portador de transtornos mentais, já conhecido na região. Pena
de detenção prevista para o crime, a qual sendo o agente inimputável, poderia o juiz submeter o
investigado a tratamento ambulatorial como pena. Informações dando conta que o investigado já
se encontra em tratamento, sendo desproporcional o oferecimento de denúncia, com dispêndio de
recursos, na busca de um fim que já esta sendo satisfeito. Investigado que encontra-se em um
quadro  de  extrema  vulnerabilidade  social.  Inexpressividade  da  lesão  jurídica  causada.
Homologação do arquivamento.

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

205. Processo: SRPF-AP-00502/2017-INQ Voto: 1667/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de furto (CP, art. 155, §2º, incisos I) em desfavor da CEF. Relato de que,
em 29/09/2017, a agência da CEF no município de Laranjal/AP foi alvo de furto e teve o montante
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) subtraído. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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inc. IV). Diligências. Oitiva dos funcionários da agência que não auxiliaram na identificação de
possíveis suspeitos. Laudo da Perícia Criminal Federal que elucidou a dinâmica dos fatos. Laudo
de Perícia Papiloscópica. Ausência de testemunhas do fato, suspeitos e linha investigativa capaz
de esclarecer autoria delitiva. Homologação do arquivamento sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

206. Processo: SR/PF/CE-00438/2016-INQ Voto: 1652/2018 Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL
MIRANDA ARRUDA

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

Ementa: Inquérito policial. 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  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. A identificação dos criminosos a partir do
álbum de fotos de suspeitos pela vítima não logrou êxito. Ausência de testemunhas e de imagens.
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.

207. Processo: 1.14.000.000014/2018-10 Voto: 1647/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia 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 05 (cinco) indivíduos não
identificados renderam 2 (dois) funcionários (carteiros) da agência dos Correios (um condutor e
uma passageira), e subtraíram as encomendas que estavam no veículo, além dos celulares e uma
mochila dos funcionários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências.
Laudo  da  perícia  que  concluiu  que  os  fragmentos  de  digitais  encontrados  no  veículo  não
apresentaram  nenhuma  correspondência  no  sistema.  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.

208. Processo: 1.14.000.000050/2018-83 Voto: 1688/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos "  EBCT. Relato de que 02 (dois)  indivíduos não
identificados,  com  uso  de  arma  de  fogo,  renderam  funcionários  (carteiros)  da  agência  dos
Correios, que tiveram várias encomendas subtraídas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligências.  Ausência de fragmentos de impressões papilares em condições para
confronto  papiloscópico.  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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

209. Processo: 1.14.000.000206/2018-26 Voto: 1642/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia 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 02 (dois)  indivíduos não
identificados renderam um funcionário (carteiro) da agência dos Correios, e subtraíram 35 (trinta e
cinco)  encomendas  que  estavam  no  veículo,  além  do  celular  do  funcionário.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Laudo da perícia papiloscópica concluiu
que  os  fragmentos  de  digitais  encontrados  no  veículo  não  apresentaram  nenhuma
correspondência  no  sistema.  Inexistência  de  imagens  do  momento  do  fato.  Inexistência  de
elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

210. Processo: 1.14.000.000303/2017-38 Voto: 1655/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Representação Fiscal para fins Penais dando noticia de crime
de apropriação indébita previdenciária por parte sociedade empresária privada (CP, art. 168-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos entre os anos 1993 a
2004. Pena máxima cominada em abstrato para o delito que é de 5 (cinco) anos de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 14 (catorze) anos da data dos
fatos (CP, art.  109,  inc.  III).  Extinção da punibilidade (CP, art.  107,  inc.  IV).  Homologação do
arquivamento.

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

211. Processo: 1.14.000.000346/2018-02 Voto: 1669/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações (Lei nº
9.472/97,  art.  183).  Empresa  de  comunicação  que  estaria  explorando  Serviço  Auxiliar  de
Radiodifusão e Correlatos (SARC) sem autorização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Empresa  que  possui  autorização  para  exploração  de  serviço  de  radiodifusão.
Identificação  de  mera  irregularidades  na  opção  técnica  utilizada  para  a  transmissão  da
programação.  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.

212. Processo: 1.14.000.000348/2018-93 Voto: 1748/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia 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 02 (dois)  indivíduos não
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identificados 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 que os fragmentos de digitais encontrados
no veículo não apresentaram nenhuma correspondência no sistema. Vítima não conseguiu anotar
a placa do carro usado no suposto crime e nem observar as características físicas dos infratores.
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.

213. Processo: 1.14.000.004176/2017-46 Voto: 1641/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha do reclamante que
teria prestado em audiência declarações divergentes. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inciso IV). Ausência de comprovação de que a investigada 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 dolo. Homologação do arquivamento.

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

214. Processo: 1.14.003.000070/2017-43 Voto: 1649/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal. Empregado
público da CAIXA teria desobedecido ordem judicial para que fosse dado cumprimento ao acordo
judicial firmado nos autos do Processo n. 585-13.2016.4.01.3303. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o crime de desobediência não chegou a se consumar pois
não  houve  prévia  advertência.  Por  essa  razão,  temos  a  atipicidade  dos  fatos.  A ordem  de
cumprimento  foi  reconsiderada  pela  juíza.  Inexistência  de dolo  por  parte  dos  funcionários  da
CAIXA. 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.

215. Processo: 1.15.000.003233/2017-32 - Eletrônico Voto: 1754/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  em  face  do  Poder
Judiciário,  tendo em vista  que advogada teria  ingressado com diversas ações previdenciárias
mediante  a  apresentação  de  informações  falsas.  A  falsidade  consistia  na  informação  de
endereços genéricos na qualificação dos autores da ações sem a devida comprovação, sendo
que, e após intimada para emendar a inicial, permanecia inerte. Revisão de arquivamento (art. 62,
IV,  LC 75/93).  Segundo consta  nos autos,  as ações foram extintas sem resolução do mérito.
Ausência  de  qualquer  prejuízo  a  autarquia  previdenciária.  Aplicação  do  princípio  da
subsidiariedade  do  Direito  Penal,  notadamente  quando  demonstrado  que  outras  esferas  de
controle  já  se  mostraram  suficientes  a  reprimir  a  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  Eventual
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deslealdade processual enfrentada por meio de regras do CPC. Homologação do arquivamento.

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

216. Processo: 1.16.000.000536/2018-47 - Eletrônico Voto: 1626/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de fato. Representação anônima relatando supostas irregularidades em seleção realizada
por determinada empresa para o preenchimento de cargos junto aos CORREIOS. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos narrados que não possuem relevância penal.
Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Não  obstante,  foi  extraída  cópia  da
representação para distribuição cível. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.17.000.000415/2018-68 - Eletrônico Voto: 1645/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Inquérito policial  instaurado a partir  de Representação Fiscal  para fins penais afim de apurar
suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Relato que sociedade
empresária privada preenchia de forma inexata, incompleta ou omissa a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), no período de janeiro/2007 a março/ 2007 e de
agosto/2007 a novembro/2007 . Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A
Receita Federal informou que não foi ajuizada execução fiscal e que o valor do débito é de R$
8.726,55 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos). O montante de
tributos devidos é inferior a R$ 10.000,00. Consoante entendimentos firmados pelo STJ e pelo
STF , 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

218. Processo: 1.18.001.000031/2018-06 - Eletrônico Voto: 1751/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Declaração  de
hipossuficiência econômica inverídica para fins de gratuidade judiciária em processo que tramitou
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Declaração que é passível de
averiguação ulterior, não constituindo, assim, documento para 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 Supremo Tribunal  Federal  (HC
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85976,  Relatora  Ministra  Ellen  Gracie,  Segunda Turma,  julgado  em 13.12.2005),  do  Superior
Tribunal de Justiça (HC 261.074/MS, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; HC 201102201720,
Sexta  turma,  julgado  em  05.03.2012;  HC  00136114420134030000)  e  deste  Colegiado
(Procedimento  MPF  nº  1.29.012.000172/2014-84,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de
Carvalho, julgado na Sessão de Revisão nº 608, à unanimidade, em 13/10/2014; e Procedimento
MPF nº 1.29.012.000139/2014-54, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado, à
unanimidade,  na  Sessão  de  Revisão  nº  614,  em 11/02/2015).  Atipicidade  penal  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.

219. Processo: 1.20.004.000080/2014-29 Voto: 1665/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Inquérito Civil.  Supostas irregularidades em programa habitacional instrumentalizado pela CEF
com recursos de Carta de Crédito do FGTS. Inspeção realizada em unidades habitacionais que
apontou a prática, por beneficiários do programa, de cessão de uso dos imóveis, ausência de uso,
cessão de direitos,  doação, bem como aluguel de unidades. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV).  Inexistência de elementos que apontem para a prática de crimes contra o
sistema financeiro,  estelionato  ou  falsificação  de documentos.  Irregularidades que  configuram
inadimplemento contratual a ser dirimido na esfera cível. Ausência de provas da materialidade
delitiva  e,  por  conseguinte,  de justa  causa  para  o  prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

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

220. Processo: 1.23.000.003935/2016-63 Voto: 1760/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suspeita da ocorrência
de saque indevido da conta do FGTS do empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Oficiada, a CEF justificou a ausencia de valores na conta do empregado,
em virtude do empregador ter movimentado a conta vinculada para disponibilizar o valor de FGTS
na rotina de automação bancária. Ausência de indícios do cometimento de crime. Homologação
de arquivamento.

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

221. Processo: 1.28.000.002110/2012-11 Voto: 1666/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: PIC. 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
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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.

222. Processo: 1.30.009.000235/2017-83 Voto: 1650/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: PIC. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei nº8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação proveniente da Receita Federal noticiando que constam
indícios  de irregularidade  tributária  dos  anos 2013 a  2015 mas que  tais  indícios  não  seriam
suficientes  para  embasar  procedimento  de  fiscalização.  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.

223. Processo: 1.33.000.000446/2018-75 - Eletrônico Voto: 1625/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento irregular
do benefício de pensão por morte. Beneficiária que à época do requerimento já era incapaz e
maior de 21 anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Investigada que
pleiteou o benefício acreditando ter direito a ele, sem qualquer artifício fraudulento. Inexistência de
dolo de fraudar. Homologação do arquivamento.

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

224. Processo: 1.34.001.004607/2017-71 Voto: 1745/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima relatando a existência da prática de "jogo do bicho" em
agências da CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica,
desacompanhada da  indicação  de  qualquer  agência  em específico  onde estaria  ocorrendo a
suposta conduta criminosa, ou 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.

225. Processo: 1.35.000.000736/2016-82 Voto: 1740/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A),  de  responsabilidade  de  Prefeito  (Decreto-Lei  201/67)  e  crime  dispensa  irregular  de
licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93) imputados a Prefeito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligência. Informação proveniente da Receita Federal dando conta do parcelamento
do débito tributário. Incidência do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR "Suspensa a pretensão punitiva
dos  crimes  tributários,  por  força  do  parcelamento  do  débito,  os  autos  de  investigação
correspondentes poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados na hipótese do § 1º do
art. 83 da Lei nº 9.430/1996,acrescentado pela Lei nº 12.382/11". Ausência de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento e encaminhamento dos autos à 5ª CCR para
análise da 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

226. Processo: 1.20.000.001165/2017-15 Voto: 1709/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Noticia de furto de módulos fotovoltaicos
pertencentes ao Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios em Nobres
e Juína nos anos de 2004, 2008 e 2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausências de testemunhas ou imagens do ocorrido. Inexistência de elementos mínimos da autoria
delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Antiguidade do fato que conduz a 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

227. Processo: PRM-JND-3415.2014.000086-0-INQ Voto: 1684/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

228. Processo: JF/SP-PIMP-0016187-
52.2017.4.03.6181

Voto: 1607/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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  representantes  legais  de  empresa  privada  estariam praticando  crime  contra  o
sistema financeiro nacional ou de lavagem de ativos, uma vez que estariam estimulando seus
clientes  a  investirem  em  moeda  digital  (Bitcoin),  com  oferta  de  maior  rentabilidade.  O  il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual, por entender que a conduta constitui, em tese, o crime de estelionato entre particulares.
Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de São Paulo/SP. Remessa dos autos nos termos do
art. 28 do CPP. Concordância entre o il. membro do MPF e a MM. Juíza Federal de que os fatos
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narrados não se amoldam a qualquer tipo da Lei nº 7.492/86 ou da Lei nº 9.613/98. Divergência
restringe-se à  possibilidade de a conduta  configurar  o  crime de estelionato.  Razão assiste  à
Magistrada ao alegar que "Das diligências efetuadas pelo parquet federal, não se extrai qualquer
elemento que aponte a  intenção da empresa de não devolver  os recursos captados;  há,  tão
somente, uma reclamação no site (") em que o cliente reclama do atendimento da empresa ("),
sem, contudo, afirmar que seu dinheiro não foi devolvido ou que o rendimento prometido não foi
pago". Inexistência de elementos, ao menos por ora, que apontem a prática de crime. Promoção
de  declínio  que  se  recebe  como  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  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 o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

229. Processo: JF-GRU-0011650-39.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 1610/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  UTILIZAÇÃO  DE  PASSAPORTE  FALSO  PARA  INGRESSAR  NO
TERRITÓRIO BRASILEIRO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (ART. 62, IV, DA LC N°
75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECURSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10, § 2º, DA
LEI N° 9.474/96. OFÍCIO EXPEDIDO AO CONARE, PARA QUE COMUNIQUE IMEDIATAMENTE
AO  MPF  EVENTUAL  DECISÃO  QUANTO  AO  PEDIDO  DE  REFÚGIO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito policial  instaurado para apurar
suposta prática do crime tipificado no art. 304 do CP, uma vez que estrangeiro teria utilizado visto
brasileiro falso para ingressar no território nacional. Em 12/02/2015, solicitou refúgio no Brasil, nos
termos da Lei nº 9.474/97. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos, aplicando, por analogia, o Enunciado nº 19 da 2ª CCR/MPF. Discordância da MM.
Juíza Federal. 3. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na 697ª
Sessão  de  Revisão,  de  27/11/2017,  à  unanimidade,  deliberou  pela  não  homologação  do
arquivamento, por entender tratar-se de caso de suspensão do procedimento criminal enquanto
pendente  de  apreciação  o  requerimento  de  refúgio  formulado  às  autoridades  administrativas
competentes,  conforme  o  disposto  no  art.  10,  §§  1º  e  2º,  da  Lei  nº  9.474/97  (Estatuto  do
Refugiado). 4. Irresignado, o Procurador da República oficiante apresentou recurso por entender
que  a  decisão  do  Colegiado  não  enfrentou  inteiramente  as  razões  fáticas  e  jurídicas  que
sustentaram a promoção de arquivamento. 5. Inicialmente, cumpre ressaltar que,  em consulta
realizada nos Sistemas Único e APTUS do MPF, bem como no site da Justiça Federal de 1º grau
de São Paulo, as promoções de arquivamento mais recentes realizadas em juízo em casos como
o  presente  têm  sido  acolhidas  no  âmbito  Justiça  Federal  (Processo  n°  0000064-
34.2018.4.03.6119, 4ª VF/SP, em 16/01/2018; Processo n° 0000193-39.2018.4.03.6119, 1ª VF/SP,
em  29/01/2018).  6.  Conforme  bem  ressaltou  o  Procurador  da  República  em  sua  nova
manifestação "Seja como for, com a promoção de arquivamento não se estará querendo negar
vigência ao imperativo da SUSPENSÃO de que trata o art. 10 da Lei nº 9474/96, mas apenas
buscando forma racional e legal de materialmente se alcançar o mesmo desiderato." 7. De acordo
com o art. 10, § 2°, da Lei n° 9.474/96 "...a solicitação de refúgio e a decisão sobre a mesma
deverão  ser  comunicadas  à  Polícia  Federal,  que  as  transmitirá  ao  órgão  onde  tramitar  o
procedimento administrativo ou criminal." 8. Não obstante a previsão legal, o MPF, ao promover o
arquivamento,  expediu  ofício  ao Coordenador-Geral  de Assuntos  de Refugiados do CONARE
requisitando  que,  assim  que  resolvida  a  questão  da  solicitação  de  refúgio,  seja  informado
imediatamente ao órgão ministerial o reconhecimento (ou não) da condição de refugiado, para
que sejam adotadas as medidas cabíveis. 9. Considerando a previsão legal do art. 10 da Lei n°
9.474/96, bem como a requisição específica realizada pelo Procurador da República ao CONARE
acerca da decisão da solicitação do refúgio, verifica-se que resta resguardada a segurança na
análise do caso concreto. No mesmo sentido, precedente recente da 2ª CCR: Procedimento nº
0010864-92.2016.4.03.6119  (IPL  Nº  0319/2016),  julgado  na  Sessão  nº  707,  de  26/02/2018,
unânime.  10.  Conhecimento  do  recurso  interposto  e,  no mérito,  pelo  seu  provimento,  com a
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manutenção do arquivamento promovido pelo Procurador da República oficiante.

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

230. Processo: JF/JFA-0009238-28.2017.4.01.3801-
INQ

Voto: 1683/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crimes  de  furto  supostamente  praticados  por  funcionários  da  EBCT,  que
estariam extraviando/subtraindo encomendas do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas
" CTCE/JFA. Materialidade comprovada. Promoção de arquivamento com base no esgotamento
de diligências idôneas à elucidação da autoria. Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de Juiz
de Fora/MG. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. Conforme enunciado pelo Juízo de origem, o arquivamento dos presentes autos se mostra
prematuro. Mesmo que só pelos depoimentos dos suspeitos não se possa elucidar a autoria dos
delitos,  há  nos  autos  dados  técnicos  que  permitem a  adoção  de  novas  linhas  investigativas
capazes de levar ao rastreamento das pessoas envolvidas nos delitos. Como bem aludido na
decisão de remessa, o escopo do presente inquérito é apurar o envolvimento de terceiros com
duas  funcionárias  já  denunciadas  por  furto,  cujas  contas  bancárias  movimentaram  grandes
quantias em valores de origem desconhecida. Tais valores, porém, a despeito de haver nos autos
laudo  pericial  contábil  e  financeiro,  não  foram  alvo  de  minucioso  exame,  sendo  que  as
informações ali contidas podem revelar importante senda investigativa. Há, portanto, nos autos,
elementos que permitem a adoção de novos esforços para a identificação da participação de
outras  pessoas no  esquema de  extravio  de encomendas dos  Correios.  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.

231. Processo: JF/PR/CAS-5007748-
87.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1702/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: PROCESSO JUDICIAL SEM RÓTULO AUTUADO PARA PROCESSAR UMA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO REFERENTE A DIVERSAS NOTÍCIAS DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO.
CP, ART. 334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO QUANTO A ALGUNS
FEITOS.  CPP,  ART.  28.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A
HABITUALIDADE  NA CONDUTA DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF
PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de processo judicial sem
rótulo instaurado para processar o pedido de arquivamento conjunto de diversas notícias de fato
(7) referentes à prática do crime tipificado no art.  334 do CP. 2.  A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento de todos eles, em conjunto, com fundamento no princípio da
insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados em cada caso estar abaixo do estipulado
no artigo 20 da Lei nº 10.522/2002. 3. Discordância do Magistrado no que se refere a alguns dos
investigados, em razão da habitualidade na prática da conduta delitiva. 4. Não se afigura possível
a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à habitualidade na conduta por parte
dos  investigados  nos  autos  das  Notícias  de  Fato  nº  1.25.002.000934/2017-53,
1.25.002.000935/2017-06, 1.25.002.000940/2017-19 e 1.25.002.000943/2017-44 5. Precedentes
do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  6.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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232. Processo: JF/PR/CUR-5029867-
57.2017.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 1526/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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 teriam deixado de repassar
contribuições previdenciárias recolhidas dos empregados, nos anos de 2012 a 2014. Promoção
de arquivamento com base na falta de justa causa para a continuidade da persecução criminal.
Discordância do Juízo Federal de Curitiba/PR. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. Oficiada, a Receita Federal informou não haver procedimento de fiscalização, encerrado
ou em curso, contra a pessoa jurídica investigada, e que foi emitido parecer de não inclusão do
contribuinte  em Plano de  Ação Fiscal  pela  inexistência  de relevância  fiscal.  Falta  de suporte
probatório mínimo. Materialidade delitiva 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

233. Processo: JFRJ/NTR-0500228-
47.2017.4.02.5102-INQ

Voto: 1682/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime do art. 330 do CP. Desobediência ao Fisco quanto à necessidade
de  apresentação  de  documentos  relativos  a  transações  bancárias  suspeitas.  Arquivamento
promovido  pelo  MPF  face  ao  Princípio  da  Subsidiariedade,  uma  vez  que  penalidades
administrativas já haviam sido cominadas ao longo do procedimento fiscalizatório. Discordância
do Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói/RJ. Enquadramento dos fatos em crime específico previsto
no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137/90. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº
75/93, art. 62, IV). No presente caso a inexecução da ordem de apresentação de documentos
emitida pelo Fisco levou à fixação de multa em desfavor do contribuinte (Dec. 3000/99, artigos
927,  928  e  968),  o  que  é  suficiente  para  a  repressão  da  inércia  perante  a  tutela  fiscal,
especialmente porque neste caso o referenciado art. 1º, parágrafo único, da Lei de Crimes Fiscais
não  ressalva  a  penalização  concomitante  nas  duas  esferas,  administrativa  e  penal,  sendo
suficiente, nesse caso, face ao Princípio da Subsidiariedade, que a autoridade fiscal se imponha
contra a recalcitrância do contribuinte por meio da arremetida sobre o seu patrimônio particular.
Homologação do arquivamento.

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

234. Processo: JF/UMU-5005787-17.2017.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 1661/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em
razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira,  em  poder  do  investigado,
durante operação policial realizada no dia 08/05/2014. Tributos estimados (II, IPI, PIS/Pasep e
Cofins) em R$ 10.990,26. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/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 pela jurisprudência para aferição da insignificância da
ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Existência de outro procedimento administrativo em nome do investigado, com
apreensão de mercadorias, nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à
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ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 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.

235. Processo: JF/UMU-5007733-24.2017.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 1662/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em
razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira,  em  poder  do  investigado,
durante operação policial realizada no dia 04/06/2013. Tributos estimados (II, IPI, PIS/Pasep e
Cofins) em R$ 11.741,73. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/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 pela jurisprudência para aferição da insignificância da
ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Existência de outro procedimento administrativo em nome do investigado, com
apreensão de mercadorias, nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à
ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 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.

236. Processo: JF/PCS-0000710-27.2017.4.01.3826-
APN

Voto: 1703/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POÇOS DE CALDAS/MG

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

Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CRIME
PREVISTO NO ART. 2º, I, DA Lei nº 8.137/90. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI
Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS.  INSISTÊNCIA  NA
NEGATIVA DE OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal pela prática, em continuidade delitiva, por 25 vezes, do crime previsto no art. 2º, I, da Lei
nº  8.137/90.  2.  O  Procurador  da  República  deixou  de  oferecer  a  proposta  de  suspensão
condicional do processo ao argumento de que a culpabilidade da ré, em razão da quantidade de
crimes, é demasiadamente gravada, o que, termos do art. 77, inciso II, do Código Penal, não
autoriza a concessão da benesse. 3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF, nos termos do art. 28 do CPP, por analogia (Súmula 696 do STF), c/c o art. 62, IV, da LC
nº 75/93. 4. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e
subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do processo. 5. Ocorre que,
quanto aos requisitos subjetivos, verifica-se que a apreciação negativa das circunstâncias, dos
motivos e da conduta social da agente impedem o oferecimento da benesse pelo MPF. 6. No caso
dos autos,  como bem ressaltou o Procurador da República oficiante,  a  ré foi  denunciada por
cometer crimes tributários, em continuidade delitiva, por 25 vezes, não preenchendo, assim, os
requisitos subjetivos que autorizam a suspensão condicional do processo previstos no artigo 77,
inciso II,  do Código Penal..  7. O não preenchimento de requisito de admissibilidade impede o
oferecimento  da  benesse  pelo  Ministério  Público  Federal.  Precedente  do  STJ:  (STJ -  Quinta
Turma,  RESP 200802194638,  Jorge  Mussi,  DJE  :  30/11/2009)  8.  Insistência  na  negativa  da
proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal.
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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

237. Processo: 1.29.009.001194/2017-63 - Eletrônico Voto: 1678/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho, em razão da apreensão, em poder do
investigado,  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira,  avaliadas  em R$  2.277,92,  durante
operação  realizada  pela  Receita  Federal  em Rosário  do  Sul/RS  no  dia  20/05/2017.  Tributos
estimados em R$ 966,97. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
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.
Existência de outros procedimentos administrativos em nome do investigado, com apreensão de
mercadorias,  nos  últimos  5  (cinco)  anos.  Hipótese  de  efetiva  ocorrência  de  lesão  à  ordem
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR, parte final.
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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

238. Processo: DPF/RDO/PA-00111/2017-INQ Voto: 1597/2018 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA
SILVA SPINDOLA

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. Autuação da
pessoa jurídica investigada por expor a venda medicamento sem registro na ANVISA. Revisão de
declínio (Enunciado n° 33 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. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio.

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

239. Processo: DPF/SR-AL-00230/2014-INQ Voto: 1690/2018 Origem: GABPR2-EAC -  EDGARD
DE ALMEIDA CASTANHEIRA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o suposto crime de estelionato praticado em desfavor de
particulares por corretor de imóveis que estaria exercendo irregularmente a atividade, uma vez
que  não  possuía  registro  no  respectivo  órgão  de  classe.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Os elementos colhidos nos autos evidenciam lesão a interesses
e patrimônio exclusivamente de particulares, não havendo indícios de que a empreitada tenha
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afetado diretamente bens, serviços ou interesses da União. Não incidência do art. 109, inc. IV, da
Constituição  Federal.  O  exercício  ilegal  da  profissão,  nos  termos  do  art.  47  do  Decreto-lei
3.688/1941, implica na prática de mera contravenção penal,  sujeita à competência da Justiça
Estadual, nos termos da Súmula nº 38/STJ. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

240. Processo: DPF-TAB/AM-00213/2015-INQ Voto: 1596/2018 Origem:  GABPRM2-PLB  -  PABLO
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial. Porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 14). Revisão de declínio
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  O
Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos
crimes  de  porte  ou  posse  ilegal  de  arma de  fogo,  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.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

241. Processo: PR/SP-3000.2017.001353-9-INQ Voto: 1595/2018 Origem:  GABPR20-TLA -  THIAGO
LEMOS DE ANDRADE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Apreensão de anabolizante
sem registro na ANVISA, remetido, pelos Correios, de São Paulo/SP para Duque de Caxias/RJ.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  33 da 2ª  CCR).  Inexistência de indícios de
transnacionalidade da conduta. Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  0011879-21.2013.4.05.8100,  696ª  Sessão,  de  13/11/2017,  unânime.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

242. Processo: SR/DPF/MG-01280/2017-INQ Voto: 1698/2018 Origem:  GABPR5-EMF  -
EDUARDO MORATO FONSECA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) praticado contra a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos " ECT, no Município de Cachoeira da Prata/MG. Relato de que, em
28/07/2017, dois indivíduos não identificados entraram na agência postal munidos de arma de
fogo e subtraíram a quantia de R$ 5.988,71, pertencente ao Banco do Brasil e da quantia (ínfima)
de R$ 1,00, pertencente à EBCT, além de pertences pessoais de particulares que se encontravam
no local. 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,
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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.

243. Processo: 1.16.000.003731/2017-48 - Eletrônico Voto: 1763/2018 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
prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto desconto não autorizado em benefício
previdenciário com base em convênio celebrado entre o INSS e uma determinada associação
privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Verificação de que a
associação encaminha ao INSS a relação dos associados que tenham autorizado o desconto das
mensalidades e a dos que solicitaram sua exclusão. Não há indícios de participação de servidor
do INSS. Conduta praticada por instituição privada em prejuízo de particular. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência, até o momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

244. Processo: 1.18.001.000040/2018-99 - Eletrônico Voto: 1694/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a honra entre particulares, por meio de rede
social (Facebook). 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 pela homologação do
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.

245. Processo: 1.21.000.000268/2018-01 Voto: 1685/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). 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
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particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a
utilização de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição
financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal,
não afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, a existência de
conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao
tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer
das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

246. Processo: 1.22.000.000576/2018-91 - Eletrônico Voto: 1687/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em manifestação encaminhada por meio do SAC/MPF, na
um cidadão pede que seja investigado o Instituto de Identificação da SSP/MG quando à qualidade
do atendimento prestado por seus funcionários. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). O Instituto de Identificação de Minas Gerais é órgão que integra a organização
administrativa  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  sendo  que  eventuais  falhas  nos
serviços por ele prestados não afetam interesses diretos e específicos da União, suas autarquias
ou suas empresas públicas. Descrição fática que não aponta para circunstâncias aptas a atrair a
incidência do art. 109, IV, da CF. 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.

247. Processo: 1.22.021.000036/2017-89 Voto: 1700/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Procedimento instaurado para investigar a emissão de notas fiscais falsas (Lei nº
8.137/90, art.  1º,  III  e art.  299 do CP) por pessoa jurídica com sede em Unaí/MG. A suposta
falsidade foi identificada no bojo de processo trabalhista, tendo o juiz laboral encaminhado cópia
dos autos ao MPF com fins à apuração do crime de sonegação fiscal e de falsidade ideológica. 1)
Quanto ao suposto crime de sonegação fiscal, de natureza material, por não haver no presente
caso  crédito  fiscal  devidamente  constituído,  atrai  o  óbice  da  Súmula  Vinculante  nº  24/STF.
Homologação do arquivamento. 2) Quanto à prática do crime de falsidade ideológica, só pelas
informações dos autos não há como inferir desse suposto delito tenha decorrido prejuízo direto a
bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, não havendo,
portanto, subsunção dos fatos à previsão de competência do art. 109, inciso IV, da CF. Ausência
de elementos 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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248. Processo: 1.25.000.004042/2017-41 - Eletrônico Voto: 1697/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  encaminhamento  feito  pelo  Ministério  Público  Estadual
informando a possível irregularidade na outorga concedida à Rádio Democrata FM 98,3 para a
execução do serviço de radiodifusão comunitária em Tijucas do Sul/PR. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Examinados os autos, verificou-se a ausência de tema capaz de
atrair  a  intervenção  do  Ministério  Público  Federal,  uma  vez  que  o  apontado  serviço  de
radiodifusão comunitária estaria amparado por outorga válida, concedida pelo Governo Federal,
sendo  que  meras  irregularidades  atinentes  à  gestão  da  rádio  e  à  obtenção  de  alvará  de
funcionamento perante a autoridade municipal não prestam para atrair o interesse federal, mais
especificamente porque não atingem diretamente bens, serviços ou interesses da União, suas
autarquias  e  suas  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.

249. Processo: 1.25.002.000764/2017-15 Voto: 1689/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação encaminhada por agência do Banco do Brasil
em  Curitiba,  comunicando  que  documentos  falsificados  (dois  DARF's  ideologicamente  falsos)
teriam sido apresentados para pagamento mediante cheques furtados. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  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.

250. Processo: 1.28.000.000042/2018-41 - Eletrônico Voto: 1691/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em encaminhamento feito pela Prefeitura do Município de
Natal/RN, noticiando fraudes no uso do benefício de meia passagem no sistema de transporte
público local, que se davam mediante o uso de identidades estudantis falsificadas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As apontadas fraudes, além de terem sido
praticadas em desfavor  do transporte  coletivo  local,  decorrem da  falsificação  de  documentos
expedidos por particulares que em nada se relacionam com interesses diretos e específicos da
União. Descrição fática que não aponta para circunstâncias aptas a atrair a incidência do art. 109,
IV, da CF. 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.
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251. Processo: 1.28.200.000032/2018-50 - Eletrônico Voto: 1695/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAICÓ-RN

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Funcionária  de  posto  de  gasolina  que,  em 04/08/2017,  teria  recebido  uma
cédula falsa de R$ 50,00, cuja falsidade, de caráter grosseiro, teria sido prontamente identificada
pela vítima. CP, art. 289, § 1º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). "A
utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual" (Súmula nº 73 do STJ). Competência da Justiça Estadual.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

252. Processo: 1.29.000.003316/2017-36 - Eletrônico Voto: 1701/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em manifestação registrada perante o SAC/MPF, narrando a
suposta falsificação de documento público por parte do SINTRAJUFE para fins de comprovação
da impetração de uma ação revisional perante a Justiça Federal, que jamais ocorreu. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A apontada fraude foram praticadas em
detrimento do interesse de um particular apenas, não afetando interesses diretos e específicos da
União,  suas  autarquias  e  suas  empresas  públicas.  Descrição  fática  que  não  aponta  para
circunstâncias aptas a atrair  a incidência do art.  109, IV, da CF. 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.

253. Processo: 1.29.003.000087/2018-59 - Eletrônico Voto: 1525/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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 possível prática de contravenção penal, consistente na exploração de jogo de azar
(Decreto-Lei 3.688/1941, art. 50), e tráfico de drogas na cidade de Novo Hamburgo/RS. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade na conduta. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal
em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Incidência do
Enunciado nº 37 desta 2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal
de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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254. Processo: 1.30.001.000432/2018-53 Voto: 1696/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  racismo  praticado  por  deputados
estaduais do Estado do Rio de Janeiro decorrente da inércia desses agentes públicos em analisar
pedido do Representante para a produção e divulgação de material audio-visual com temática de
inclusão social de minorias. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Como bem delineado pelo Procurador da República em sua promoção, no presente caso não há
que se cogitar em prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, por absoluta ausência de
subsunção ao disposto no art. 109, IV, da CF. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

255. Processo: 1.30.001.000447/2018-11 Voto: 1598/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Incitação ao crime
(CP, art. 286). Possível prática de incentivo à violência e ao sexo por meio de um livro. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado n°  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 pela homologação do
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.

256. Processo: 1.30.001.000642/2018-41 Voto: 1686/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 que teria exposto
à venda, em sua página eletrônica, espaçadores de ar sem o devido registro no órgão sanitário.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O só fato de um produto clínico
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.

257. Processo: 1.30.020.000042/2018-55 Voto: 1693/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de fato  instaurada para apurar  suposto  crime de furto  de  petróleo  bruto  de dutos da
Petrobras no Município de Cachoeiras do Macacu/RJ. Notícia encaminhada ao MPF pela Polícia
Federal, que deixou de instaurar o competente IPL por entender que faleceria competência federal
para a apuração dos ilícitos praticados em detrimento da empresa de economia mista. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Os  elementos  colhidos  nos  autos
demonstram  que  o  prejuízo  sofrido  com  a  prática  delitiva  atingiu  somente  o  patrimônio  da
Petrobras, não havendo indícios de que a empreitada também tenha afetado diretamente bens,
serviços ou interesses da União. Não incidência do que dispõe o art. 109, inc. IV, da Constituição
Federal.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

258. Processo: 1.34.001.001447/2018-90 Voto: 1599/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  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).  Existência  de
procedimento  em  trâmite  perante  a  Justiça  Estadual  de  Vitória/ES  sobre  os  mesmos  fatos.
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.

259. Processo: 1.34.001.009512/2017-44 Voto: 1692/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  do  BACEN.  Suposta  fraude  contra  credores  praticada  por
executivos da OI S/A (em recuperação judicial) por meio do recebimento de divisas do exterior,
seguida da remessa desses valores com capitalização discrepante da média de mercado. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta fraude que alude ao processo de
recuperação  judicial  da  empresa  OI  S/A,  sem  indício  de  crime  antecedente  de  competência
federal. Descrição fática que não aponta para circunstâncias aptas a atrair a incidência do art.
109, IV, da CF. 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.

Outras deliberações(Declínio)

260. Processo: 1.30.017.000787/2017-92 - Eletrônico Voto: 1659/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime descrito no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Suposta
publicação indevida de fotos de uma menor nua, na rede social Facebook. Remessa dos autos
pelo  Ministério  Público Estadual,  considerando que a conduta foi  praticada por  meio da rede
mundial de computadores. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio, aduzindo
que  inexiste  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal, aplicando o Enunciado nº 50 desta 2ª CCR, que assim dispõe: "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".  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Elementos  constantes  dos  autos  indicam  que  as
imagens ficaram restritas a particulares por meio de um grupo do Facebook. Ausência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação, por
esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual para persecução do delito.
Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela Procuradora-
Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas  da  PGR  e  em  precedentes  do  STF  (ACO  nºs  1585,1672,1678,  1717  e  2225).
Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.

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

Homologação de Arquivamento

261. Processo: DPF-OPE-00037/2017-INQ Voto: 1608/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Estrangeiro teria tentado
entrar no território  nacional,  pela  ponte binacional no município  de Oiapoque/AP, portando 01
(uma) munição calibre 12 em seu veículo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da
análise dos autos, verifica-se que foi o próprio investigado que alertou acerca da existência da
munição. Em seu interrogatório, o investigado alegou que na cidade onde reside é permitido o uso
de armamentos e respectivas munições, mas que sabe que tal conduta é considerada crime no
Brasil, e que, justamente por isso, retirou as munições que estavam dentro do carro, com exceção
da que  foi  apreendida,  pois  a  mesma teria  caído  na  parte  inferior  do  automóvel,  não  sendo
encontrada facilmente. Mínima ofensividade da conduta. Incidência da Orientação nº 30 desta 2ª
CCR. Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: SRPF-AP-00336/2015-INQ Voto: 1676/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática de lesão corporal por particular contra
funcionário  dos  Correios,  quando  este  fazia  a  entrega  de  correspondências  no  endereço  do
suposto agressor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após exauriente atividade
instrutória concluiu-se que as contradições entre os depoimentos da pretensa vítima e do suposto
acusado,  aliadas  à  ausência  de  testemunhas  e  de  câmeras  de  segurança  no  local,  não
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permitiriam a adoção de linha investigativa idônea apta ao esclarecimento dos fatos. 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.

263. Processo: 1.00.000.000850/2018-90 - Eletrônico Voto: 1681/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial. Denúncia oferecida contra 3 investigados pela prática dos crimes de falsificação
de documento público federal e uso perante a Receita Federal do Brasil com fins a assegurar a
impunidade com relação a crimes de sonegação de contribuição previdenciária  anteriormente
praticados.  Arquivamento  quanto  à  4ª  investigada,  uma  vez  que,  pelos  autos,  não  restou
comprovada  sua  participação  ou  conhecimento  das  práticas  delitivas  envolvendo  o  nome da
empresa da qual era sócia (Digicorp). Aplicação do art. 28 do CPP para fins de homologação.
Razão assiste ao MPF quando este aponta na petição de fls.  138/23 que "embora conste do
contrato social da empresa Digicorp Consultoria e Sistemas Ltda, o nome de Rosilene Trindade
Rodrigues Carias como sócia, não foram carreados aos autos elementos suficientes que apontem
seu  envolvimento  doloso  no  esquema".  Incidência  do  princípio  da  imputação  objetiva.
Homologação do arquivamento.

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

264. Processo: 1.00.000.003243/2018-81 Voto: 1604/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

265. Processo: 1.00.000.003317/2018-80 Voto: 1605/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

266. Processo: 1.00.000.017591/2013-21 Voto: 1594/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  após  a  Secretaria  de  Cooperação  Jurídica
Internacional  da  Procuradoria-Geral  da  República  receber  expediente  oriundo  do  Ministério
Público  Suíço  "  Promotoria  da  Justiça  de  Winterthur,  noticiando  a  ocorrência  de  crimes
perpetrados por brasileiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado faleceu
no  dia  26/10/2017.  Certidão  de  óbito  juntada  aos  autos.  Fato  devidamente  informado  às
autoridades suíças. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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267. Processo: 1.11.000.001402/2017-49 - Eletrônico Voto: 1733/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179), uma vez que determinada
empresa estaria se desfazendo de bens móveis com fins a evitar a penhora judicial trabalhista.
Narrativa genérica sem a indicação da eventual existência de ação reclamatória em trâmite ou a
pendência de mandado de penhora já expedido. 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.  179,  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. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.14.000.000210/2018-94 Voto: 1673/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em representação encaminhada por meio do SAC/MPF,
noticiando  a  possível  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  por  pessoa  que  percebe
benefício de amparo a pessoa com deficiência, mas que exerce atividade remunerada e leva vida
social incompatível com sua limitação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar
dos lúcidos relatos lançados na representação, não são eles bastantes para refutar a condição de
deficiência da investigada, cuja definição, por seu caráter pericial, é exclusivo do INSS, a quem
coube determinar o início do pagamento do benefício e a quem compete, de tempos em tempos,
avaliar  a  condição  clínica  da  titular  para  definir  a  continuidade  da  percepção  da  vantagem.
Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  das  investigações.  Homologação  do
arquivamento.

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

269. Processo: 1.14.000.002325/2017-32 Voto: 1602/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de desobediência (CP, art. 330) praticado, em tese,
por superintendente do INSS na Bahia. Suposto descumprimento de ordem judicial proferida nos
autos de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cumprimento da
ordem. 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.

270. Processo: 1.14.000.003064/2017-78 Voto: 1675/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de representação encaminhada por cidadã
que havia constatado por meio do sistema eletrônico do Banco do Brasil a existência de diversas
multas  de  trânsito  aplicadas pelo  DNIT,  as  quais,  por  seu  desconhecimento,  seriam fruto  de
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irregularidades praticadas pelo órgão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
satisfatória instrução do feito chegou-se à comprovação de que as multas lavradas em desfavor
da representante era regulares, tendo, inclusive, sido objeto de comunicação formal seguida da
abertura  de contraditório  administrativo  para  a  apresentação  de defesa.  Atipicidade dos fatos
relatados. Homologação do arquivamento.

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

271. Processo: 1.14.004.000012/2018-91 Voto: 1747/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato praticado em desfavor do INSS mediante o uso de identidade falsa
para a obtenção do benefício assistencial  de prestação continuada em favor de pessoa idosa
inexistente. Benefício concedido, porém revogado após o segundo pagamento mensal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A materialidade da fraude está comprovada pela
falsidade  da  certidão  de  nascimento  apresentada  com  o  pedido.  Todavia,  os  únicos  dados
referentes ao autor (foto e digitais), por sua baixa qualidade, não permitiram o avanço na sua
identificação. Ausentes, portanto, vestígios capazes de indicar novas frentes investigativas aptas à
elucidação da autoria. Paralelamente, no entanto, corre apuração administrativa em desfavor do
servidor  responsável  por  tramitar  e  averiguar  a  documentação  que  deu  ensejo  ao  irregular
deferimento  do  benefício,  cujo  desfecho,  ainda  pendente,  poderá  futuramente  ensejar  a
instauração de novo feito investigatório. Ausência, por ora, de justa causa para o prosseguimento
da investigação. 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.

272. Processo: 1.15.002.000096/2018-45 - Eletrônico Voto: 1672/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) praticado por
procuradora  que,  após  o  óbito  da  titular,  teria  realizado  saques  indevidos  de  proventos  de
aposentadoria no período compreendido entre 1º de abril de 2009 e 31 de dezembro de 2010,
totalizando o prejuízo de R$ 11.230,00 à autarquia previdenciária. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Além de a instrução dos autos revelar a ausência de dolo fraudatório quanto
aos saques, os fatos já estão abrangidos pela prescrição, uma vez que a investigada conta com
81 anos de idade, sendo que nesse caso o crime em tela prescreve pela metade do tempo, ou
seja,  em 6 anos,  lapso esse perfeitamente superado,  pois  o último saque se deu em 31 de
dezembro de 2010. Punibilidade extinta. Homologação do arquivamento.

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

273. Processo: 1.17.000.000372/2018-11 - Eletrônico Voto: 1725/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de fato instaurada com base em narrativa apresentada pelo SAC/MPF, por meio da qual a
denunciante externa consternação quanto ao fato de estar com seu nome inscrito no cadastro de
devedores da Receita Federal, cogitando genericamente, a partir disso, ter sido vítima de possível
fraude. Pede, por fim, acesso ao processo fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Correto o arquivamento dos autos com base no erro de endereçamento do pedido, uma vez
que da narrativa apresentada infere-se que a parte se dirige ao órgão fazendário em busca de
informações mais precisas sobre sua situação fiscal, sendo que no que diz respeito ao suposto
fato de ter sido vítima de fraude, nada de concreto foi apresentado ao MPF de modo a justificar a
abertura de atividade investigatória. Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.17.000.000689/2017-76 Voto: 1765/2018 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, de forma anônima, ao Ministério
Público do Trabalho, comunicando possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).
Suposto recebimento indevido de seguro-desemprego por trabalhadores de determinada empresa
privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  foram
encontradas  irregularidades  na  concessão  do  aludido  benefício.  Ausência  de  materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

275. Processo: 1.17.000.002516/2017-92 - Eletrônico Voto: 1679/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação Fiscal para fins penais noticiando a prática de crimes
de sonegação fiscal (art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90) por parte de empresa que teria ingressado
indevidamente no Simples Nacional. O responsável pela empresa teria deixado de recolher aos
cofres públicos o valor consolidado de R$ 16.440,16. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62-IV).  O débito  em questão  acarreta  ínfima lesão ao bem jurídico tutelado  e não  justifica  a
punição  penal.  Consoante  reiteradas  decisões  da  Suprema  Corte  acerca  do  tema  (HCs  nº
136.843/MG, 127.173/PR, 136.958/RS e 136.984/SP) é aplicável o princípio da insignificância aos
débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 20.000,00, em decorrência do que dispõem
as portarias MF nº 75/2012 e nº 130/2012. Recente decisão do STJ confirmando a necessidade
de alinhamento jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (ProAfR
no Recurso Especial nº 1.709.029/MG, julg. 28/11/2017). Homologação do arquivamento.

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

276. Processo: 1.18.000.000517/2018-46 - Eletrônico Voto: 1601/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representantes de empresa privada teriam desobedecido ordem da ANP de
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cessar a movimentação e comercialização de gasolina comum por intermédio de equipamento
que  havia  sido  interditado,  por  lacre,  tendo  em vista  suspeitas  de  irregularidades  funcionais
pendentes de reparos técnicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações
constantes  dos  autos  indicam  que  o  lacre  foi  retirado  após  a  irregularidade  existente  no
equipamento ter sido sanada por mecânico autorizado pelo INMETRO. 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.

277. Processo: 1.18.001.000036/2018-21 - Eletrônico Voto: 1670/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  do  art.  330  do  CP.
Desobediência da CEF quanto à ordem judicial de pagamento de indenização no valor de R$
5.000,00  em  favor  de  cliente.  Arquivamento  promovido  pelo  MPF  face  ao  Princípio  da
Subsidiariedade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, como a
desobediência  da CEF quanto ao pagamento ordenado pela  Justiça a  sujeitou à penhora do
respectivo numerário, além de multa e outros encargos financeiros (art. 17 da Lei nº 10.259/2001),
a intervenção do Direito Penal pela via do art. 330 do CP se mostra despicienda, especialmente
porque a teima da CEF se exauriu em norma repressiva de natureza cível sem implicação penal
cumulativa. Homologação do arquivamento.

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

278. Processo: 1.18.001.000050/2018-24 - Eletrônico Voto: 1680/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em comunicação judicial, para apurar a suposta prática do
delito previsto no art. 297, § 4º, do CP decorrente da omissão de anotação de vínculo laboral de
menor na respectiva CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência de
sentença condenatória acerca do vínculo trabalhista enunciado na exordial trabalhista, de modo
que o suposto crime não resta caracterizado, não havendo, também, que se cogitar de intuito
sonegatório por parte do empregador. 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.

279. Processo: 1.23.000.002754/2017-09 Voto: 1734/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  prática  do crime de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).
Recebimento simultâneo do benefício da aposentadoria por invalidez juntamente com subsídio
pago a detentor de mandato eletivo (vereador). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Posição do STJ, segundo a qual "É possível a percepção conjunta do subsídio decorrente do
exercício  de  mandato  eletivo  (vereador),  por  tempo  determinado,  com  o  provento  de
aposentadoria por invalidez,  por se tratarem de vínculos de natureza diversa, uma vez que a
incapacidade  para  o  trabalho  não  significa,  necessariamente,  invalidez  para  os  atos  da  vida
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política." (REsp 1377728/CE; Min. Benedito Gonçalves; Primeira Turma;18/6/2013). No mesmo
sentido: AgRg no REsp 1412872/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em
03/12/2013,  DJe  18/12/2013.  Crime  não  configurado.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

280. Processo: 1.25.000.000145/2018-13 - Eletrônico Voto: 1528/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 6.538/78, tendo em vista
que  uma  correspondência  teria  sido  violada  no  âmbito  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos (EBCT). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A EBCT não obteve êxito
na  identificação  do  responsável  pela  violação.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria.
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.

281. Processo: 1.25.013.000124/2017-78 - Eletrônico Voto: 1729/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) decorrente do
falseamento  de  informações  relativas  à  atividade  rural  em  economia  familiar,  apresentadas
fraudulentamente  com  fins  à  obtenção  de  benefício  previdenciário  especial,  cuja  ilegalidade,
inclusive, teria contaminado a subsequente concessão de benefícios de auxílio-doença, os quais,
ademais, seriam tecnicamente inconsistentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
O só fato de o beneficiário haver omitido informação a respeito do recebimento de aluguel de
imóvel comercial não seria bastante para impedir a concessão do benefício especial, uma vez que
restou comprovado nos autos que o requerente vivia de atividade rural em regime de economia
familiar, sendo que, pelas informações colhidas, a percepção da renda extra pouco alteraria seu
quadro  econômico  a  ponto  de  torná-lo  financeiramente  autossuficiente.  Quanto  à  suposta
ilegalidade dos benefício auxiliares, não houve comprovação nos autos de que tenham eles sido
concedidos fraudulentamente, especialmente porque em todos os casos havia prova pericial da
incapacidade laboral, havendo meras divergências quanto às datas técnicas, mas sem causação
de  prejuízo  à  autarquia.  Ausência  de  justa  causa  para  instauração  de  investigação  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.26.001.000487/2017-13 - Eletrônico Voto: 1524/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposta tentativa de
obtenção fraudulenta de auxílio-reclusão, por meio de ação judicial. Revisão do arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  houve  apresentação  de  documentos  falsos.  Ausência  de  suporte
probatório mínimo a indicar que a investigada prestou informações falsas. Inexistência de prejuízo
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ao INSS. 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.

283. Processo: 1.27.001.000087/2018-43 - Eletrônico Voto: 1660/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes  descritos  nos  arts.  171  e  299  do  CP.  Suposta
inserção de informações falsas em Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), mediante cobrança
indevida de taxas dos beneficiários. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Condutas
ilícitas que teriam ocorrido no ano de 2005. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art.  109, III).
Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

284. Processo: 1.29.000.000513/2018-84 - Eletrônico Voto: 1527/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  duas  manifestações  apresentadas  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Suposta usuária da rede social Twitter teria postado mensagens com
conteúdos racistas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi
possível  averiguar  as  postagens  noticiadas,  uma  vez  que  a  conta  da  investigada  estava
desativada.  Ausência  de  elementos  de  materialidade  e  autoria  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

285. Processo: 1.29.000.000616/2018-44 - Eletrônico Voto: 1726/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 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.

286. Processo: 1.29.000.004140/2017-30 - Eletrônico Voto: 1731/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
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SUL

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:
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.

287. Processo: 1.29.012.000019/2017-08 Voto: 1611/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  de  crime contra  a  ordem tributária  por
administradores de determinado hospital privado. Relato de que os investigados promoveram, de
forma irregular, o enquadramento da instituição como entidade beneficente de assistência social
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) dos meses de
janeiro a novembro de 2012 e, desse modo, teriam deixado de recolher tributos, em razão da
existência de regra de imunidade e isenção tributárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Constatação  de  que  a  conduta  ora  investigada  (enquadramento  como  entidade
beneficente)  foi  declarada  válida  perante  duas  instâncias  do  Poder  Judiciário.  Atualmente,
aguarda-se o julgamento de recurso perante o STJ, interposto pela União. 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.

288. Processo: 1.30.001.000603/2018-44 Voto: 1600/2018 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. Relato de
que particular estaria praticando os crimes de evasão de divisas, gestão fraudulenta e lavagem de
dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações genéricas. Manifestação
que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação
criminal  responsável  e  útil.  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  suposto  ilícito  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

289. Processo: 1.31.000.000106/2018-19 - Eletrônico Voto: 1671/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível recebimento indevido de benefício previdenciário
de  auxílio-reclusão  por  pessoa  que  supostamente  estaria  cumprindo  reclusão  em  regime
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domiciliar e que não seria contribuinte do sistema previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Após ampla atividade instrutória chegou-se à conclusão de que a narrativa
inicial divergiu completamente da realidade, uma vez que o benefício de auxílio-reclusão apontado
como indevido havia sido instituído pelo genitor do menor beneficiário, e não por este em favor de
sua mãe, estando a concessão do direito,  a teor do que informou a autarquia previdenciária,
plenamente  revestida  dos  requisitos  legais.  Atipicidade  dos  fatos  relatados.  Homologação  do
arquivamento.

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

290. Processo: 1.31.003.000130/2017-47 Voto: 1674/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VILHENA-RO

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

Ementa: Procedimento preparatório instaurado com base em comunicação oriunda do Juízo da Subseção
Judiciária de Vilhena/ES acerca de possível fraude cometida em ação de medicamentos, por meio
da qual o autor obteve, por uma segunda vez, a liberação de verbas públicas para a aquisição de
fármacos já deferidos em ação anterior (estelionato), sendo que os valores deferidos em repetição
teriam sido aplicados fora de suas finalidades específicas, em produtos supérfluos (apropriação
indébita). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após ampla atividade instrutória
chegou-se à conclusão de que a reiteração do pleito referente aos medicamentos que já haviam
sido deferidos decorreu de erro cometido no âmbito da entidade que prestou assistência jurídica
ao autor e que o gasto da verba deferida pela Justiça, fora de suas finalidades, decorreu de má
compreensão dos termos da decisão judicial por parte do beneficiário. Cabe também ressaltar que
os produtos adquiridos fora  da lista de medicamentos eram de valor  irrisório,  sendo que seu
ressarcimento já é objeto de procedimento que corre no âmbito do respectivo Ministério Público
Estadual.  Atipicidade  dos  fatos  relatados.  Incidência  do  Princípio  da  Subsidiariedade.
Homologação do arquivamento.

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

291. Processo: 1.33.000.002137/2017-59 - Eletrônico Voto: 1764/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Localização de projétil  de arma de fogo, compatível  com o calibre 9mm, nas
dependências do Departamento Nacional de Produção Mineral. Munição entrou pelo telhado e foi
encontrada  por  uma  funcionária  no  chão,  entre  as  mesas  de  servidores  que  atuavam  na
fiscalização de empreendimentos de água mineral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de vestígios, imagens e testemunhas. Inexistência de indícios mínimos de autoria e
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

292. Processo: 1.35.000.000055/2018-86 - Eletrônico Voto: 1606/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  descrito  no  art.  299  do  CP.  Particular,  em  requerimento
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protocolado perante a Polícia Federal,  no qual pleiteou aquisição de arma de fogo de calibre
permitido,  teria  declarado  falsamente  não  possuir  ação  penal  em  seu  desfavor.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em que  pese  a  existência  de  ação  penal  contra  o
investigado,  o trâmite desta  encontra-se suspenso pelo  prazo de 2 (dois)  anos,  em razão da
aceitação  da  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  o  que  pode  acarretar  o
entendimento, especialmente por quem não detém conhecimento jurídico, de que não mais era
réu em processo judicial criminal. Mínima ofensividade da conduta. Incidência da Orientação nº 30
desta 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

293. Processo: JF-RJ-0504654-42.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 1571/2018 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. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº  7.492/86).  OPERADORA  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  MPF:  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.
ADEQUAÇÃO  DO  ENQUADRAMENTO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANO  DE  SAÚDE  ÀS
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime
contra  o Sistema Financeiro  Nacional  (Lei  n°  7.492/86),  supostamente praticado pelos sócios
responsáveis de operadora de saúde. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio
de atribuições, por entender pela impossibilidade de enquadramento de uma operadora de plano
de saúde na definição de instituição financeira, o que obstaculiza a sustentação da ocorrência de
um crime contra o Sistema Financeiro Nacional e, por conseguinte, a afirmação da competência
da Justiça Federal. 3. O Juiz Federal discordou da manifestação ministerial, por considerar que a
operadora de saúde deve ser equiparada a instituição financeira, para incidência da lei de crimes
contra  o  SFN.  4.  A operadora  de  plano  de  saúde  é  instituição  equiparada  à  financeira,  na
inteligência do art.  1º,  parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº
4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da Lei
nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua
contornos e características peculiares " forma de constituição e de fiscalização ", o que não afasta,
contudo,  o  reconhecimento  do  exercício  de  atividade  financeira,  mesmo que  em caráter  não
exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98) 5. O conceito de operadora de planos de saúde se
sobrepõe ao conceito de seguradora de saúde, ao passo que a operadora assegura os serviços
ou  os  custos  assistenciais  a  preço  pré  ou  pós  estabelecido,  além  de  garantir  a  cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,  ostentando, pois,  outras
características que a diferenciam da atividade exclusivamente financeira, não deixando, porém, de
exercer atividade de caráter financeiro. E, ainda que tal operadora não administrasse seguro, em
sentido estrito,  acaba por intermediar ou administrar recursos financeiros de terceiros.  6.  Não
constitui óbice ao silogismo apresentado o fato de ser essa pessoa jurídica supervisionada pela
ANS,  e  não  pelo  Banco  Central  "  BACEN,  vez  que  existem entidades supervisoras  diversas
componentes  da  regulação  estatal  do  SFN (CVM,  SUSEP etc.).  A ANS  detém  competência
especial  para promover a proteção do equilíbrio sistêmico do mercado de saúde suplementar,
notadamente o dever de definir padrões econômico-financeiros e regular a entrada, a operação e
a saída das operadoras de tal mercado, na inteligência do art. 4º, incisos XXII, XXXIV e XXXV, de
sua lei criadora (Lei nº 9.961/2000) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e Parágrafo Único, da citada
lei que regula as operadoras de planos de saúde. 7. Outro não é entendimento abraçado pelo
Grupo de  Trabalho  Combate  a  Crimes contra  o  Sistema Financeiro  deste  Colegiado e pelos
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Tribunais Regionais Federais da 2ª e da 3ª Regiões. Precedente da 2ª CCR: Procedimento JF-RJ-
2012.51.01.058174-1,  681ª  Sessão  de  Revisão,  de  03/07/2017,  unânime;  Notícia  de  Fato  nº
1.30.001.005509/2015-39,  680ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/06/2017.  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 do
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. Processo: JF/SP-0004315-40.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 1537/2018 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. 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.  CHEQUE
DEVOLVIDO EM VIRTUDE DE FRAUDE.  TENTATIVA.  LOCAL EM QUE FOI  PRATICADO O
ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  estelionato  qualificado,  na  forma
tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II), em virtude da tentativa de compensação de cheque
fraudado contra correntista da Caixa Econômica Federal de Porciúncula/RJ. 2. De acordo com
ofício encaminhado pela CEF, o cheque clonado foi apresentado em agência bancária localizada
no Rio de Janeiro, sendo que a agência e conta depositante/beneficiária estaria localizada em
São Paulo. O cheque não foi compensado em virtude da fraude. 3. O Procurador da República
oficiante, requereu judicialmente a declinação de competência em favor da Subseção Judiciária
de Rio de Janeiro/RJ, por entender que seria competente o local da agência bancária do indivíduo
lesado. 4. O Juízo da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, manteve a sua competência para
processamento do feito, considerando que "se há compensação do cheque pelo sistema bancário,
o  momento  consumativo  ocorre  no  momento  do  ingresso  dos  valores  na  conta  corrente  do
beneficiário,  fixando-se,  por  conseguinte,  a  competência  territorial  do  local  da  obtenção  da
vantagem, qual seja, o local da conta bancária de destino". 5. 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'. 6. Consoante
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. 7.
Cuidando-se, no entanto, de tentativa, deve ser verificado o local em que foi praticado o último ato
de execução que, segundo o Eg. STJ, seria o local do depósito do cheque (CC nº 95.367/RJ,
Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe: 20/02/2009). 8. Embora a 2ª CCR
acompanhe  o  citado  entendimento,  observa-se  que,  na  hipótese  em  apreço,  consoante
informação prestada CEF, o cheque primeiramente foi apresentado em agência bancária situada
no Rio de Janeiro, citada pela CEF como agência apresentante, e, posteriormente, encaminhado
para agência depositante localizada em São Paulo. 9. Logo, tendo em vista esta particularidade,
qual  seja,  a  circulação  do  cheque  por  agências  diversas,  considera-se  que  o  último  ato  de
execução  praticado  pelo  agente  teria  sido  a  apresentação  da  cártula  perante  a  agência
apresentante (Rio de Janeiro), não sendo aplicável, na espécie, o entendimento de que o último
ato de execução seria o do depósito. 10. Além disso, o Inquérito Policial deve tramitar no local em
que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução penal.
11. 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.

295. Processo: JF/ES-2015.50.01.002133-3-INQ Voto: 1541/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
Tráfico de Pessoas no Brasil. Consta no relatório denúncia na qual o noticiante conta que estava
na praia de Itaparica/ES quando avistou um casal comportando-se de modo estranho com três
crianças fisicamente diferentes. Segundo relato, o casal teria simulado atos sexuais na frente das
crianças, a mulher teria trocado carícias íntimas com uma delas, bem como teria sido reprendida
pelo marido a não bater em um dos menores para não ter problemas na emissão de passaporte.
Possível crime de tráfico de pessoas (CP, art. 231) e estupro de vulnerável (CP, 217-A). Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Com  os  dados  do  veículo  utilizado  pelos
representados foram empreendidas diversas diligências para identificar os suspeitos, contudo sem
sucesso. As imagens fornecidas pelo noticiante não são suficientes para comprovar a existência
de crime. As pessoas ouvidas não acrescentaram elementos concretos que pudessem elucidas os
fatos. O noticiante também não conseguiu acrescentar novos fatos. Falta de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

296. Processo: JF-GRU-0010842-34.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 1570/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  o
investigado  teria  desacatado  funcionário  da  Receita  Federal  na  área  de  fiscalização  do
desembarque de voos internacionais, durante procedimento de retenção de bens. MPF requereu
o arquivamento do feito por entender que há pouca utilidade no prosseguimento do feito, uma vez
que  a  prescrição  do  crime  ocorrerá  em  agosto  de  2018  e  há  notícia  nos  autos  de  que  o
investigado encontra-se fora do Brasil. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV da LC 75/93. Da análise dos autos, extrai-se a informação de que o investigado
encontrava-se sob forte descontrole emocional devido à ausência de medicação. Atitude e uso de
palavra grosseira por parte do investigado, que não aparentou ter a finalidade de ultrajar, havendo
indícios de que seus atos teriam decorrido de sua instabilidade emocional ante a apreensão de
seus  bens.  Fato  ocorrido  em  agosto  de  2014,  sendo  certo  que  até  o  presente  momento  o
investigado não foi localizado, tendo em vista que encontra-se em outro país. Verifica-se a pouca
utilidade que o oferecimento de ação penal teria neste momento em que o decurso do prazo
prescricional está próximo. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR. Falta de justa causa para
continuidade da persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

297. Processo: JF/PAF/BA-0005178-
42.2017.4.01.3306-INQ

Voto: 1468/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).
Recebimento  indevido  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício  do  INSS,  após  o  óbito  do  titular,
totalizando um prejuízo ao erário de R$ 3273,00, não atualizado. Último saque realizado no ano
de 2011. MPF: Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo da filha do beneficiário
que assumiu a realização de dois saques e de inexistência de indícios mínimos de autoria em
relação às demais parcelas. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP. Constata-
se dos autos que os saques foram realizados por meio de cartão magnético, sem renovação de
senha. A filha do beneficiário confessou ter efetuado o saque de duas parcelas do benefício para
arcar com as despesas deixadas pelo pai. Embora a investigada seja suspeita de ter realizado os
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demais saques, não há qualquer outro elemento que corrobore a suspeita. Verifica-se que o último
saque ocorreu em 2011 e não nenhum registro que possa indicar o responsável pelos demais
saques. Falta de justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

298. Processo: JF/PMS-0001110-04.2017.4.01.3806-
INQ

Voto: 1505/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PATOS DE MINAS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial inicialmente instaurado em 2014 para apurar a prática do crime de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, §3º), tendo em vista a notícia de que advogado teria declarado o
endereço de seu escritório em várias ações previdenciárias por ele propostas. MPF: Arquivamento
com base na ausência de indícios de fraude. Discordância do magistrado, por entender presente a
prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), uma vez que os endereços ocasionaram a
alteração de competência do julgamento da ação. MPF: nova manifestação pelo arquivamento, ao
fundamento de que, segundo entendimento do STJ, a inserção de endereço diverso do real em
petição inicial ajuizada é conduta atípica, visto que a petição inicial não é considerada documento
penalmente relevante. Discordância do magistrado (CPP, art. 28). As ações foram julgadas na
justiça comum, em obediência ao previsto no art.  109,  §2º da CF. Foram realizadas diversas
diligências com o intuito de esclarecimento dos fatos.  Ao serem ouvidos, os beneficiários que
tiveram os benefícios deferidos informaram o recebimento regular dos valores. Verificou-se que os
benefícios solicitados eram de aposentadoria rural e muitos dos beneficiários residem em locais
próximos  ao  declarado  na  petição.  Ao  ser  ouvido,  o  advogado  informou  ter  declarado  seu
endereço nas ações para facilitar a praticidade na condução dos feitos, visando facilitar o controle
das  intimações e  demais  comunicações da  justiça  e  do  INSS,  visto  que  a  própria  autarquia
previdenciária orienta que, para os casos em que os requerentes residam em zona rural, seja
disponibilizado um endereço de correspondências em área urbana. Oficiado, o INSS confirmou
realizar  tal  solicitação.  O  investigado  informou,  ainda,  que  atualmente  não  adota  mais  este
comportamento,  após receber orientação do juízo para mudança de postura.  Constata-se dos
autos que, embora o endereço declarado à época não tenha sido o correto,  não se verificou
nenhum  indício  de  fraude  ou  má-fé  na  declaração  realizada.  Falta  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

299. Processo: JF/PR/LON-5017271-
38.2017.4.04.7001-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1463/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Noticia  de fato.  Possível  crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Investigado,  na condição de
representante  legal  de  empresa  executada,  nomeado  depositário/administrador,  teria
desobedecido ordem judicial no sentido de realizar o depósito do montante de 5% do faturamento
bruto mensal de empresa que havia sido objeto de penhora. MPF: Promoção de arquivamento ao
fundamento da atipicidade da conduta.  Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de
Londrina. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93.
Descumprimento  da ordem judicial  que  caracterizou,  no  caso,  ato  atentatório  à  dignidade da
Justiça, ao qual é cominada multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, sem
prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 774 do Código de Processo
Civil). Cumulação que impede a caracterização do crime de desobediência. Ausência de previsão
de cumulação da sanção civil com a penal. Fato que configura mero ilícito civil. Afastada, também,
a  prática  do  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  arts.  168,  §  1º,  II).  Precedente:  STJ,  HC
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102.173/SP,  Primeira  Turma,  DJe 06/10/2008,  voto  do Min.  Teori  Albino Zavascki:  "apesar de
haver  'depositário  judicial',  a  penhora  é  sobre  faturamento,  o  que  significa  dizer  que  não  há
propriamente depósito. É uma penhora atípica. É diferente. É comum se fazer confusão entre
penhora de depósito  em dinheiro,  em conta corrente,  e penhora de faturamento.  Penhora de
faturamento é penhora sobre ingressos futuros. Assim sendo, o encargo de reter futuros ingressos
de recursos não é o mesmo que encargo de fiel  depositário,  pois no momento em que há a
designação não existe depósito algum". Atipicidade da conduta narrada. Precedentes da 2ª CCR:
IPL  n.  5001402-09.2016.4.04.7215,  668ª  Sessão,  de  12/12/2016,  julgado  à  unanimidade.
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.

300. Processo: JF-RN-0800803-61.2018.4.05.8400-
PICRIMIN - Eletrônico 

Voto: 1737/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  NO
RIO GRANDE DO NORTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível prática de crime de roubo majorado em desfavor de agência
dos Correios (CP, art. 157, §2º, II). Consta dos autos que 4 indivíduos encapuzados e armados
teriam  arrombado  porta  de  agência,  arrombando  o  cofre  e  subtraindo  todo  o  montante  lá
existente. Consta, ainda, a subtração de 06 câmeras do circuito de segurança e o HD com as
imagens gravadas, além de danos aos circuitos de segurança. Notícia, também de que os autores
teriam feito  de  reféns  o  vigilante  e  o  chaveiro  que  trabalha  próximo  à  agência.  O Processo
Administrativo instaurado pelos Correios concluiu que o prejuízo foi de R$ 155.557,36, do qual
apenas uma pequena fração  (R$ 223,15)  pertence  à ECT,  além da  arma do vigilante.  MPF:
Arquivamento fundado na ausência 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  as  diligências
realizadas com o intuito de elucidar a autoria restaram infrutíferas. Não foi encontrada qualquer
evidência papiloscópica e, embora tenha sido colhido material biológico no local do crime para
análise de compatibilidade de DNA, não se vislumbra como possível a identificação do agente
sem  que  haja  suspeitos  para  que  seja  realizado  o  confronto  direto.  As  testemunhas  não
identificaram os autores do fato,  tendo em vista  que os mesmos estavam encapuzados.  Não
houve  a  análise  das  imagens gravadas pelo  circuito  de  TV,  pois  as  câmeras  e  o  HD foram
subtraídos.  Impossibilidade  de  identificação  dos  criminosos.  Carência  de  indícios  mínimos de
autoria delitiva e de diligências mínimas aptas a modificar o panorama probatório atual. Ausência
de justa causa para justificar o prosseguimento da persecução penal. 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.

301. Processo: JFRS/SLI-5004032-
74.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1575/2018 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: 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),  praticados por
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C.M.C,A e  J.M.G.L.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com
fundamento no princípio da insignificância, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos de R$
4.600,31, seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00. 3. Discordância do Magistrado, ao argumento
de que os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância.
4. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor
fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
5. No caso, após oficiada, a Receita Federal informou que o investigado J.M.G.L possui mais 03
reiterações por importação irregular  de mercadorias,  cuja  soma dos tributos iludidos é de R$
1.398,25.  Já  o  investigado  C.M.C.A possui  mais  06  autuações  por  importação  irregular  de
mercadorias,  ocorridas  de  2014 a  2016,  cuja  soma dos  tributos  iludidos  é  de  R$ 28.218,85.
Portanto,  está  demonstrado nos autos a habitualidade dos investigados nesse tipo de prática
criminosa, fato que 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.

302. Processo: TRE/RO-INQ-0000019-
92.2017.6.22.0000

Voto: 1705/2018 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL  DO  ESTADO  DE
RONDÔNIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  cometimento  de  infração  prevista  no  art.  299  do  Código  Eleitoral.
Segundo consta, três pessoas noticiaram perante autoridade policial, que candidato a vereador
teria  oferecido  dinheiro  e  benesses a eleitores em troca  de votos  para si  e  para  prefeita  no
município  de  Parecis/RO durante  campanha eleitoral  de  2016.  Revisão  de arquivamento  (LC
75/93, art.  62-IV). Diligências. Os depoimentos dos noticiantes foram inconsistentes e, após a
reunião das informações,  foram detectados indícios de que pretendiam prejudicar o candidato
vencedor das eleições. Uma das comunicantes informou que em troca do voto foi paga a quantia
de R$ 50,00 e duas cestas básicas entregues por assistentes sociais. Ouvidas, as assistentes
sociais informaram que a cesta básica foi entregue em razão de requerimento da comunicante e
que  nunca  é  realizada  a  entrega  de  mais  de  uma  cesta  básica.  Todos  os  comunicantes
informaram que a entrega do dinheiro pelo investigado não ocorreu na presença de testemunhas.
Ausência de razoabilidade nas alegações, tendo vista que os comunicantes dispenderam valor
próximo à vantagem auferida para se deslocar até a autoridade policial para incriminar não só a
terceiros como também se autoincriminarem.  Inexistência  de indícios do crime de compra de
votos. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

303. Processo: PRM/MAR-3410.2017.000081-4-INQ Voto: 1656/2018 Origem:  GABPRM4-MSMJ  -
MANOEL  DE  SOUZA  MENDES
JUNIOR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP, ART. 334, §1º.
APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERESSE
FEDERAL  ORIGINÁRIO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática
do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º), tendo em vista a apreensão de 35 pacotes (350
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maços) de cigarros de origem paraguaia.  2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio  de  suas  atribuições,  ressaltando  a  incompetência  do  MPF para  apresentar  denúncia
contra o investigado pela prática do crime de receptação de produto de contrabando. 3. O declínio
de atribuições não reúne condições de prosperar. 4. No crime de contrabando não tem relevância
a  circunstância  da  internalização  de  mercadoria  proibida,  pois  tal  crime  será  sempre  da
competência da justiça federal. A situação é diversa dos casos de tráfico de drogas (Lei 11.343/06)
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. Ainda segundo o autor "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".  Precedente  2ª  CCR:
Processo nº 1.22.020.000161/2017-07, Sessão 692, de 09/10/2017, unânime; e Inquérito Policial
nº DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, Sessão 707, de 26/02/2018, entre outros. 7. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

304. Processo: SR/DPF/PA-00590/2016-INQ Voto: 1551/2018 Origem:  GABPR1-JATP  -  JOSE
AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Roubo majorado cometido em desfavor de Funcionário Público Federal, na data
de 13/04/2016 (CP, 157, §2º, I e II). Consta dos autos que o servidor público federal, oficial de
justiça avaliador, no exercício de suas funções, foi abordado por dois homens portando arma de
fogo que ordenaram a entrega do veículo da vítima. Dentre vários itens pessoais do servidor,
estavam no interior do veículo aproximadamente 25 (vinte e cinco) Mandados Judiciais da Justiça
Federal, a maior parte já cumpridos. MPF: Promoção de declínio de atribuições, fundamentada na
ausência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas (CF, art. 109, IV), uma vez que, "embora a vítima estivesse no cumprimento de
um mandado, o roubo narrado não possui relação de causalidade com o exercício da sua função,
tendo sido um mero infortúnio a subtração dos 25 (vinte e cinco) mandados presentes no interior
do veículo". Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).  Verifica-se dos
autos que a vítima estava no exercício de suas funções e, embora haja indícios de que o assalto
não  tenha  ocorrido  em  razão  de  tal  ofício,  dentre  os  bens  subtraídos  estavam  documentos
pertencentes à Justiça Federal e essenciais à regular tramitação de processos judiciais. O veículo
foi recuperado mas não constam informações de que os documentos tenham sido restituídos à
Justiça Federal. Em que pese parte do montante subtraído pertencer ao servidor, tem-se que a
subtração de documentos  federais  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal,  tendo em vista  a
ofensa  direta  aos  serviços  prestados  pelo  ente  federal.  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
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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.

305. Processo: 1.26.004.000205/2016-69 Voto: 1425/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

306. Processo: DPF/DF-0996/2016-INQ Voto: 1568/2018 Origem:  GABPR19-VTMMF  -
VALTAN  TIMBO  MARTINS
MENDES FURTADO

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 em instituição financeira privada. 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.

307. Processo: DPF/MOC-00255/2017-INQ Voto: 1532/2018 Origem:  GABPRM2-AVD -  ANDRE
DE VASCONCELOS DIAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos Correios situada em
Mirabela/MG,  em  29/06/2017.  CP,  art.  157,  §  2º,  I,  II.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 " 2ª CCR).  Constata-se dos autos que foram subtraídas as quantias de R$
116,59 (cento de dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) pertencentes a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos e R$ 101.005,34 (cento e um mil, cinco reais e trinta e quatro centavos)
pertencentes ao  Banco do Brasil.  Valores  subtraídos  que  pertenciam quase integralmente ao
Banco  Postal,  sociedade  de  economia  mista.  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.  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
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de Revisão, 24/4/2017, 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

308. Processo: DPF-OPE-00036/2017-INQ Voto: 1055/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art.  14).
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal  de arma de fogo,  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.  Ausência  de  elementos  que  apontem  para  a
importação de armas. Inexistência de ofensa a bens, interesses e serviços da União. Carência 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.

309. Processo: 1.15.000.002675/2017-61 Voto: 1562/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº
9.613/98), tendo em vista a constatação de movimentações financeiras incompatíveis com a renda
realizadas entre o investigado, pessoas físicas e empresas. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº  32 "  2ª  CCR).  Consta no relatório  de pesquisa que o investigado encontra-se
recolhido em estabelecimento prisional pela prática de crimes da alçada estadual. À princípio, os
antecedentes criminais não apontam para a prática de nenhum crime de competência da Justiça
Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do
crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Carência de elementos de informação
capazes de indicar o interesse da justiça federal na apreciação do feito. 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.

310. Processo: 1.18.001.000690/2017-53 - Eletrônico Voto: 1591/2018 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. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relata o noticiante a
ocorrência de latrocínio em face de seu genitor, bem como informa a ameaça que a sua família
estaria sofrendo por parte dos autores do delito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 " 2ª CCR).  Verifica-se dos autos que os fatos narrados não ocasionaram prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
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públicas,  não se firmando a competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falecendo
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

311. Processo: 1.23.007.000529/2017-60 - Eletrônico Voto: 1612/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 relata a possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147) contra os ocupantes de
assentamento  do  INCRA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Circunstâncias  fáticas  narradas  que  não  apontam  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A conduta delitiva não representou ameaça
à titularidade da terra, que continua pertencendo ao INCRA. Crime praticado entre particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016, 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.

312. Processo: 1.23.008.000361/2017-82 Voto: 1592/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível cometimento do crime de homicídio praticado por
médico  contra  recém-nascido  indígena  (art.  121,  §2º,  II  e  III  do  CP).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Segundo  consta  nos  autos,  o  médico  plantonista  teria
negligenciado atendimento à  parturiente  indígena durante e  após o parto,  delegando funções
próprias à equipe de enfermagem e técnicos, o que levou o recém-nascido a óbito. Informação da
existência de Inquérito Policial em trâmite na justiça estadual. 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).  No caso, percebe-se uma
possível  negligência  médica  sem relação  com a  condição  de  indígena  da  vítima.  Visando  o
cumprimento da missão constitucional de proteção ao índio,  foi determinada a instauração de
procedimento  de  acompanhamento  dos  fatos  apurados  pelo  Ministério  Publico  Estadual.
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.

313. Processo: 1.26.000.000247/2015-59 Voto: 1657/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil  encaminhado pela 1ª CCR para apurar  a possível  prática do crime de esbulho
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possessório (CP, art.  161,  §1º,  II),  em detrimento de beneficiário de lote de assentamento do
INCRA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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
1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016, 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.

314. Processo: 1.28.200.000034/2018-49 - Eletrônico Voto: 1614/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira " encaminhado pelo COAF,
para apurar a possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), tendo em vista a
constatação de movimentações financeiras incompatíveis realizadas por pessoas físicas. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Consta do relatório que o representado e
sua  esposa  teriam movimentado  altos  valores  através  da  utilização  de  cheques e  depósitos.
Segundo  consta,  há  indícios  de  que  as  movimentações  financeiras  irregulares  decorrem  de
atividade  de  agiotagem,  tipificada  como  crime  contra  a  economia  popular  (art.  4º  da  Lei  nº
1.521/51),  cujo  julgamento compete  à  Justiça  Estadual  (Súmula  nº  498 do Supremo Tribunal
Federal). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do
crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Carência de elementos de informação
capazes de indicar o interesse da justiça federal na apreciação do feito. 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.

315. Processo: 1.29.000.000641/2018-28 - Eletrônico Voto: 1603/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  após  ofício  encaminhado  pela  26ª  Vara  Federal  de  Porto  Alegre,
informando sobre a possível ocorrência de crime nos autos de processo, tendo em vista a notícia
do recebimento em duplicidade dos honorários contratuais da advogada atuante em processo, em
detrimento da boa fé do autor da ação. 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.
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316. Processo: 1.30.001.003337/2017-21 Voto: 1510/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por Tenente da Aeronáutica contra seu superior por
possível  prática de difamação (CPM, art.  215) e de assédio sexual (CP, art.  216-A). Segundo
consta,  o  representado,  valendo-se  de seu  posto  de hierarquia  superior,  teria  constrangido  a
representante a obter vantagem ou favorecimento sexual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -
2ª CCR). Conduta noticiada que teria sido praticada por militar no exercício da função e em razão
dela. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

317. Processo: 1.30.005.000102/2018-28 - Eletrônico Voto: 1577/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. Alega
o noticiante que presidente de partido no Rio de Janeiro estaria incitando à violência, na hipótese
da efetivação de prisão de ex-presidente. Possível ocorrência de Incitação ao crime (CP, art. 286).
Revisão de 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. 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.

318. Processo: 1.30.005.000104/2018-17 - Eletrônico Voto: 1615/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata ter tido conhecimento, através de um comerciante, de que mototáxis, motoboys,
entre outros, contribuem mensalmente para associação criminosa em troca de um suposto cartão
que os libera de qualquer blitz realizada pela polícia militar. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que não denotam ofensa a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos a 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

319. Processo: 1.30.017.000020/2018-44 - Eletrônico Voto: 1616/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
noticiante, beneficiária do programa "Minha Casa, Minha Vida", relata sofrer constantes ameaças
do síndico do condomínio. CP, art. 147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de indícios de irregularidades na gestão do programa social ou de desvio de
verbas  federais.  Fatos  restritos  aos  particulares.  Carência,  até  o  momento,  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.

320. Processo: 1.34.001.000695/2018-13 Voto: 1590/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  a
possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Segundo o representante, os seus dados
teriam sido utilizados sem sua autorização para emissão de cartão de crédito em loja de vestuário.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo restrito ao
particular. Não se evidencia crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades. 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.

321. Processo: 1.34.001.001783/2018-32 Voto: 1736/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de comercialização de produto (CP, art. 273, § 1º-B, inciso I e V)
sem registro  junto  à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  "  ANVISA,  em desacordo  com
determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a
CCR).  Eventual  caracterização  de  crime  contra  a  saúde  pública,  de  competência  da  Justiça
Estadual. Conduta que não se reveste de caráter transnacional. Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

322. Processo: DPF/AM-00420/2012-INQ Voto: 1545/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  delito  de  contrabando  ou  descaminho  (CP,  art.  334),
praticado, em tese, antes da Lei 13.008/2014 entrar em vigor. Notícia de que em 2011, a Receita
Federal  apreendeu mercadorias de procedência estrangeira  que estavam sendo mantidas em
depósito pela empresa investigada, sem a documentação que comprovasse a entrada regular no
país. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Consta dos autos que as mercadorias
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apreendidas  totalizavam  o  montante  de  R$  59.091,02  e  que  foram  destruídas  em  2014.
Entretanto,  o  laudo  de  perícia  criminal  foi  produzido  com  base  em  exame  indireto  das
mercadorias, não sendo capaz de atestar a origem ou fabricação das mercadorias. Inexistência de
indícios  mínimos  que  apontem  a  origem  estrangeira  das  mercadorias,  uma  vez  que  foram
destruídas sem que o material  fosse submetido à perícia,  de modo que restou prejudicada a
análise  da  materialidade  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  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.

323. Processo: DPF/PHB/PI-00154/2014-INQ Voto: 1724/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º),
tendo vista  o recebimento irregular  de parcelas do seguro-desemprego. A fraude consistia  na
inserção de requerimento no sistema com senha hackeada de servidor  e,  posteriormente,  no
depósito na conta de particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A beneficiária
prestou todos os esclarecimentos solicitados, aduzindo não possuir relação com as informações
prestadas no sistema e se comprometeu a restituir os valores indevidamente depositados na sua
conta. As diligências realizadas apontaram para utilização indevida da senha de servidor para a
concessão  de  benefício  a  particular  em  outra  cidade  e  sem  relação  com  as  informações
falsamente  prestadas.  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.

324. Processo: DPF/RO-0451/2017-INQ Voto: 1506/2018 Origem:  GABPR3-DAL  -  DANIEL
AZEVEDO LÔBO

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) em detrimento da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), tendo em vista a constatação de arrombamento de
sala do Departamento de Geografia e subtração de notebook. Revisão de arquivamento (LC n.
75/93, art. 62-IV). As diligências efetuadas visando a elucidação da autoria restaram infrutíferas. A
perícia papiloscópica não encontrou fragmentos de impressão digital em condição de confronto.
Ausência  de  câmeras  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.

325. Processo: DPF-UDI-00115/2014-INQ Voto: 1516/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  tentativa de furto  mediante fraude (CP, 155, §4º,  II  c/c  art.  14,  II).
Notícia de que um grupo de homens teriam explodido terminais de autoatendimento de agência
da Caixa Econômica Federal " CEF, em 05/02/2014. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV).  Dois  suspeitos  foram  presos  e  confessaram  a  participação  no  crime.  As  diligências
realizadas com objetivo de identificar o terceiro suspeito não lograram êxito. Os depoimentos dos
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investigados presos  não  trouxeram elementos  aptos  a  identificar  o  participante.  Os  materiais
genéticos coletados pela perícia não coincidem com os perfis genéticos dos suspeitos presos.
Imagens  capturadas  no  sistema  de  segurança  não  foram  capazes  de  traçar  perfil  para
reconhecimento  dos  infratores.  Impossibilidade  de  identificação  do  autor.  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.

326. Processo: SRPF-AP-00318/2016-INQ Voto: 1512/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) pelo Secretário da Fazenda do
Amapá, em razão do descumprimento de requisição do Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Amapá
que determinava bloqueio de créditos de empresa privada para pagamento de execução. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instado a se manifestar, o secretário da fazenda
informou  que  o  bloqueio  não  se  realizou  por  não  haver  créditos  disponíveis  em  favor  da
executada. Constatação de que o descumprimento da decisão ocorreu em virtude de absoluta
impossibilidade e não por ato consciente e voluntário. 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.

327. Processo: SR/PF/CE-01119/2016-INQ Voto: 1535/2018 Origem:  GABPR2-CWBG  -
CARLOS  WAGNER  BARBOSA
GUIMARAES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) contra a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos " EBCT, em 22/2/2016. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-
IV). As diligências realizadas com o intuito de elucidar a autoria restaram infrutíferas. 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.

328. Processo: 1.12.000.001254/2017-25 Voto: 1542/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de invasão de terras da União (art. 20 da Lei
nº  4.947/66),  tendo em vista o relato de que indivíduo estaria loteando terreno pertencente a
União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  inc.  IV). As diligências realizadas com
objetivo de elucidar os fatos constaram que o terreno era disputado entre moradores invasores e o
investigado, que se intitulava proprietário do terreno, razão pela qual os moradores ingressaram
com  ação  de  reintegração  de  posse.  Determinação  judicial  de  remanejamento  das  famílias
invasoras que estão vivendo em situação precária. Oficiada, a Superintendência do Patrimônio da
União informou sobre a instauração de processo administrativo para garantir a ampla defesa e o
contraditório  dos  ocupantes,  afirmando  que,  posteriormente,  serão  realizadas  ações  de
cadastramento e regularização das ocupações. Medidas administrativas e cíveis suficientes para
a resolução do conflito. Subsidiariedade do direito penal. Inexistência de justa causa para justificar
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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.

329. Processo: 1.13.000.002296/2017-46 - Eletrônico Voto: 1619/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado por Vara do Trabalho para apurar a
possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), constatada no
bojo de ação trabalhista. Segundo consta, a empresa não teria repassado os valores descontados
do salário e, em razão disso, o empregado teria deixado de receber benefício previdenciário por
não possuir o tempo adequado de contribuição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Em análise ao andamento processual trabalhista, verificou-se que restou homologada a
liquidação dos cálculos apresentados pelo autor, em que restou definido o valor de R$3.096,76 a
título de encargos previdenciários. O total suprimido não alcança o valor de R$ 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

330. Processo: 1.14.000.000012/2018-21 Voto: 1515/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  ocorrência do crime de roubo (CP, art.  157, §2º, I) praticado contra
carteiro dos Correios. Relato de que o carteiro foi abordado por indivíduos não identificados que
subtraíram vinte  e  seis  encomendas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  As
diligências realizadas visando a elucidação da autoria restaram infrutíferas. 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.

331. Processo: 1.14.000.000207/2018-71 Voto: 1514/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). As diligências realizadas visando a elucidação da autoria restaram infrutíferas. 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.
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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.

332. Processo: 1.14.000.000349/2018-38 Voto: 1543/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado 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 elucidar a autoria restaram infrutíferas. 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.

333. Processo: 1.14.015.000117/2017-30 Voto: 1569/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Policia  Rodoviária  Federal  localizou  e  identificou  funcionamento  de  sistema  de
radiocomunicação  instalado  em  caminhão,  sem  autorização  do  serviço  ou  licenciamento  de
estação. Segundo o Relatório de Fiscalização emitido pela ANATEL, o transceptor operava na
faixa destinada ao serviço de rádio do cidadão e sua potência variava entre 10 e 20 watts. A
ANATEL concluiu que não há como caracterizar interferência radioelétrica prejudicial. Sistema que
operava na faixa Serviço de Rádio Cidadão, de interesse restrito e exploração no regime privado,
atendendo apenas ao próprio executante, não havendo comercialização. Precedente da 2ª CCR,
que já se posicionou no sentido de que tal atividade não se trata de serviço de telecomunicação
(Processo  n°  1.14.009.000542/2016-27).  Resolução  ANATEL n°  444/2006,  que  dispõe  que  a
potência média da portadora de saída do transmissor é limitada de 10 a 25 W. Muito embora o
espectro de radiofrequências seja um bem limitado, as faixas reservadas à Rádio do Cidadão são
de uso comum. Para operar equipamento PX, bastam o simples cadastramento e o pagamento de
uma taxa anual. Não há restrição de número de usuários e a expedição da correspondente licença
constitui ato vinculado da ANATEL. Portanto, desde que se mantenha dentro da correspondente
banda, o agente não viola o privilégio da União na prestação de serviços de telecomunicação,
nem usurpa faixas de frequência de uso restrito. Malgrado escape do controle formal do Poder
Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material, os bens jurídicos tutelados
pelo  tipo  penal.  Hipótese  de  apreensão  de  equipamento  de  reduzida  potência,  embora  não
possua homologação pela agência reguladora. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança
dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Incidência do princípio da
insignificância. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

334. Processo: 1.14.015.000122/2017-42 Voto: 1585/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Policia  Rodoviária  Federal  localizou  e  identificou  funcionamento  de  sistema  de
radiocomunicação  instalado  em  caminhão,  sem  autorização  do  serviço  ou  licenciamento  de
estação. Segundo o Relatório de Fiscalização emitido pela ANATEL, o transceptor operava na
faixa destinada ao serviço de rádio do cidadão e sua potência variava entre 10 e 20 watts. A
ANATEL concluiu que não há como caracterizar interferência radioelétrica prejudicial. Sistema que
operava na faixa Serviço de Rádio Cidadão, de interesse restrito e exploração no regime privado,
atendendo apenas ao próprio executante, não havendo comercialização. Precedente da 2ª CCR,
que já se posicionou no sentido de que tal atividade não se trata de serviço de telecomunicação
(Processo  n°  1.14.009.000542/2016-27).  Resolução  ANATEL n°  444/2006,  que  dispõe  que  a
potência média da portadora de saída do transmissor é limitada de 10 a 25 W. Muito embora o
espectro de radiofrequências seja um bem limitado, as faixas reservadas à Rádio do Cidadão são
de uso comum. Para operar equipamento PX, bastam o simples cadastramento e o pagamento de
uma taxa anual. Não há restrição de número de usuários e a expedição da correspondente licença
constitui ato vinculado da ANATEL. Portanto, desde que se mantenha dentro da correspondente
banda, o agente não viola o privilégio da União na prestação de serviços de telecomunicação,
nem usurpa faixas de frequência de uso restrito. Malgrado escape do controle formal do Poder
Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material, os bens jurídicos tutelados
pelo  tipo  penal.  Hipótese  de  apreensão  de  equipamento  de  reduzida  potência,  embora  não
possua homologação pela agência reguladora. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança
dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Incidência do princípio da
insignificância. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

335. Processo: 1.14.015.000127/2017-75 Voto: 1584/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Policia  Rodoviária  Federal  localizou  e  identificou  funcionamento  de  sistema  de
radiocomunicação  instalado  em  caminhão,  sem  autorização  do  serviço  ou  licenciamento  de
estação. Segundo o Relatório de Fiscalização emitido pela ANATEL, o transceptor operava na
faixa destinada ao serviço de rádio do cidadão e sua potência variava entre 10 e 20 watts. A
ANATEL concluiu que não há como caracterizar interferência radioelétrica prejudicial. Sistema que
operava na faixa Serviço de Rádio Cidadão, de interesse restrito e exploração no regime privado,
atendendo apenas ao próprio executante, não havendo comercialização. Precedente da 2ª CCR,
que já se posicionou no sentido de que tal atividade não se trata de serviço de telecomunicação
(Processo  n°  1.14.009.000542/2016-27).  Resolução  ANATEL n°  444/2006,  que  dispõe  que  a
potência média da portadora de saída do transmissor é limitada de 10 a 25 W. Muito embora o
espectro de radiofrequências seja um bem limitado, as faixas reservadas à Rádio do Cidadão são
de uso comum. Para operar equipamento PX, bastam o simples cadastramento e o pagamento de
uma taxa anual. Não há restrição de número de usuários e a expedição da correspondente licença
constitui ato vinculado da ANATEL. Portanto, desde que se mantenha dentro da correspondente
banda, o agente não viola o privilégio da União na prestação de serviços de telecomunicação,
nem usurpa faixas de frequência de uso restrito. Malgrado escape do controle formal do Poder
Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material, os bens jurídicos tutelados
pelo  tipo  penal.  Hipótese  de  apreensão  de  equipamento  de  reduzida  potência,  embora  não
possua homologação pela agência reguladora. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança
dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
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mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Incidência do princípio da
insignificância. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

336. Processo: 1.14.015.000134/2017-77 Voto: 1581/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Policia  Rodoviária  Federal  localizou  e  identificou  funcionamento  de  sistema  de
radiocomunicação  instalado  em  caminhão,  sem  autorização  do  serviço  ou  licenciamento  de
estação. Segundo o Relatório de Fiscalização emitido pela ANATEL, o transceptor operava na
faixa destinada ao serviço de rádio do cidadão e sua potência variava entre 10 e 20 watts. A
ANATEL concluiu que não há como caracterizar interferência radioelétrica prejudicial. Sistema que
operava na faixa Serviço de Rádio Cidadão, de interesse restrito e exploração no regime privado,
atendendo apenas ao próprio executante, não havendo comercialização. Precedente da 2ª CCR,
que já se posicionou no sentido de que tal atividade não se trata de serviço de telecomunicação
(Processo  n°  1.14.009.000542/2016-27).  Resolução  ANATEL n°  444/2006,  que  dispõe  que  a
potência média da portadora de saída do transmissor é limitada de 10 a 25 W. Muito embora o
espectro de radiofrequências seja um bem limitado, as faixas reservadas à Rádio do Cidadão são
de uso comum. Para operar equipamento PX, bastam o simples cadastramento e o pagamento de
uma taxa anual. Não há restrição de número de usuários e a expedição da correspondente licença
constitui ato vinculado da ANATEL. Portanto, desde que se mantenha dentro da correspondente
banda, o agente não viola o privilégio da União na prestação de serviços de telecomunicação,
nem usurpa faixas de frequência de uso restrito. Malgrado escape do controle formal do Poder
Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material, os bens jurídicos tutelados
pelo  tipo  penal.  Hipótese  de  apreensão  de  equipamento  de  reduzida  potência,  embora  não
possua homologação pela agência reguladora. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança
dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Incidência do princípio da
insignificância. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

337. Processo: 1.15.000.003230/2017-07 - Eletrônico Voto: 1490/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato em detrimento do INSS (CP, art. 171,
§3º).  Comunicação  realizada  pelo  INSS,  após  expedição  de  ofício  do  Juízo  da  Comarca  de
Barreira/CE, dando conta da existência de 16 processos ajuizados pela mesma advogada, sem
comprovação de endereço e sem a devida emenda. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Verifica-se que o ofício encaminhado pelo juízo possuía o objetivo de precaver o INSS a
respeito da possibilidade da utilização da numeração dos processos ajuizados na justiça estadual
para  a  utilização  indevida  em  algum  eventual  processo  previdenciário  perante  a  autarquia.
Ausência de notícia da instauração processo previdenciário envolvendo as partes das 16 ações
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supracitadas  ajuizados  pela  advogada.  Inexistência  de  indícios  mínimos  que  apontem  a
materialidade de crime cometido em detrimento do INSS. 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.

338. Processo: 1.17.000.000472/2018-47 - Eletrônico Voto: 1613/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Manifestação apresentada na Ouvidoria Geral do Ministério
Público Estadual, em tese formulada por candidato a vereador, em que relata ter realizado ato de
"boca de urna" nas eleições municipais de 2016, a favor do então candidato a prefeito. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ao ser  inquirido,  o  suposto noticiante  negou ter
realizado a representação,  esclarecendo que de fato  apoiou o  candidato  a  prefeito  citado na
notícia, sem, contudo, realizar qualquer ato ilegal. Inexistência de elementos que apontem para a
prática de crime. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.17.000.002521/2017-03 - Eletrônico Voto: 1750/2018 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 o Ministério Público do Trabalho informando a
possível  prática do crime de estelionato em detrimento do INSS, por empregada de empresa
privada,  em virtude  da  acumulação  indevida  de  auxílio-doença  com o  exercício  de  atividade
laboral. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INSS
informou  a  inexistência  de  registro  de  benefício  previdenciário  em  nome  da  representada,
constando apenas requerimentos  de  auxílio-doença  que  restaram indeferidos.  Inexistência  de
indícios  da  prática  de  crime.  Falta  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

340. Processo: 1.18.005.000099/2017-66 - Eletrônico Voto: 1620/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUMBIARA-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa encaminhada pela Procuradoria Regional do Trabalho "
18ª Região noticiando possíveis crimes praticados por empresa privada, com o intuito de fraudar o
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  "  INSS,  o  FGTS  e  o  Seguro  desemprego.  Segundo  a
representante,  haveria  na  empresa  empregada  recebendo  benefício  pelo  INSS  e  ainda  na
atividade e que, além disso, outros funcionários teriam sido dispensados e obrigados a devolver a
multa para o empregador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
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Devido à generalidade das informações o INSS não pode prestar qualquer esclarecimento.  A
SRTE/GO encaminhou a lista dos empregados registrados pela empresa, inexistindo na relação o
nome apontado pelo representante. Além do primeiro nome de uma empregada, o representante
não colacionou nenhum outro elemento que permita estabelecer uma linha investigativa. Carência
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

341. Processo: 1.19.000.000113/2017-34 Voto: 1531/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  escrita  realizada  pela  Prefeitura  do
município de Cantanhede/MA contra o ex-prefeito, tendo em vista a ausência de prestação de
contas de convênio firmado com o Ministério da Saúde, cujo objeto consistia na implementação de
melhorias sanitárias.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da análise das
informações contidas no portal da transparência, verifica-se que o convênio foi concluído e as
contas foram aprovadas quase em sua totalidade, pendente apenas R$ 1.032,67. As obras foram
implementadas,  inexistindo  comprovação do  efetivo  dano ou  tentativa  de dano ao patrimônio
público. 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.

342. Processo: 1.20.000.001925/2017-86 - Eletrônico Voto: 1593/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relata a
noticiante que servidora do IBGE estaria  copiando dados pessoais  dos demais servidores do
órgão em caderno pessoal,  com a prévia ciência dos superiores do órgão, que não tomaram
nenhuma providência. Afirma, ainda, que estaria sendo perseguida no seu ambiente de trabalho.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos que não há nenhum
elemento indicativo de divulgação ou uso indevido dos dados pessoais dos servidores do IBGE.
Inexistência, por ora, de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

343. Processo: 1.22.000.003960/2017-65 Voto: 1739/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  formulada  perante  autoridade  policial  informando  que
indivíduo estaria comercializando documentos falsos em edifício comercial localizado no centro de
Belo Horizonte/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em visita no
local indicado na denúncia, contatou-se o funcionamento de clinica odontológica e sindicado nas
salas  indicadas.  As  pessoas  entrevistadas  aduziram  não  conhecer  pessoa  com  o  nome  do
representado. Em contato com o denunciante para fornecer maiores detalhes sobre o fato, restou
informado que a denúncia foi motivada pelo fato de o investigado ser seu devedor. Ausência de
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indícios mínimos que indiquem a prática  do crime de falsidade  de documentos.  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.

344. Processo: 1.22.003.000989/2016-84 Voto: 1588/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) e de fraude à licitação (Lei 8.666/93. Cooperativa prestadora de
serviços de transporte do município de Ituiutaba/MG não teria repassado os valores recolhidos
dos funcionários a título de PIS/COFINS para União e teria sido contratada de forma fraudulenta
pela  prefeitura.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal
informou a inexistência de crédito definitivamente constituído em desfavor da empresa. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ:
RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC 114.051/SP, Jorge
Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  25/04/2011.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento. Quanto à alegação de suposta irregularidade
na licitação para contratação da cooperativa, necessária a remessa dos autos à 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão para análise da matéria (CSMPF nº 148, de 1/04/2014, publicada em
24/04/2014, arts. 2º § 5º).

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

345. Processo: 1.22.020.000438/2017-93 Voto: 1589/2018 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. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
representante noticia possível recebimento indevido de benefício do bolsa família por pessoa com
capacidade econômica não condizente com os requisitos legais.  Suposto crime de estelionato
(CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação genérica e
desprovida de qualquer tipo de documentação ou outro elemento que possa comprovar algum
indício  da prática  de  crime e  subsidiar  a  instauração  de um apuratório  sobre  o  ocorrido.  As
irregularidades apontadas estão baseadas unicamente nas impressões pessoais da noticiante.
Após cientificada, a noticiante não se opôs ao arquivamento. Ausência de elementos mínimos de
materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.23.000.000108/2009-99 Voto: 1565/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação noticiando que determinada empresa teria
deixado de depositar o FGTS dos funcionários e de recolher as contribuições previdenciárias de
seus empregados entre o período de 2005 a 2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  que  o  procedimento  fiscal  de  contribuições
previdenciárias  ainda  está  em  andamento,  inexistindo  crédito  definitivamente  constituído  em
desfavor  da  empresa.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.  No  que  concerne  a
ausência dos depósitos de FGTS, ausente ilícito penal, 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 justa causa para 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.

347. Processo: 1.23.000.001051/2017-55 Voto: 1507/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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  aduz ter  verificado,  em consulta  realizada  no Portal  da  Transparência,  que pessoa
diversa estaria realizando saques do benefício de bolsa família de sua genitora, já cancelado.
Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após a realização de diligências com o objetivo de elucidar os fatos, verificou-se a existência
de homônimo, tendo em vista a constatação de que o CPF vinculado ao benefício sacado não
corresponde  ao  da  genitora  da  representante.  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.

348. Processo: 1.23.000.002508/2016-68 Voto: 1759/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado por Vara do Trabalho para apurar a
possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), constatada no
bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se da
ação juntada aos  autos a  existência  de condenação do reclamado ao pagamento  de verbas
trabalhistas e, a partir desses valores, a realização do cálculo das verbas devidas ao INSS. Foi
decretada  a  recuperação  judicial  da  empresa  e,  como  consequência,  a  execução  trabalhista
restou suspensa para que os créditos dela recorrentes fossem habilitados nos autos da ação de
recuperação judicial. Verifica-se que, com a habilitação dos créditos, todas as verbas serão pagas
respeitando a ordem legal. Carência de detalhamento dos valores efetivamente descontados do
empregado 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.

349. Processo: 1.25.000.003258/2017-90 - Eletrônico Voto: 1621/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando
suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Autodeclaração racial supostamente falsa
para fins de acesso às vagas reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas perante a
Universidade  Federal  do  Paraná  "  UFPR.  MPF:  Promoção  de  arquivamento,  com  base  no
fundamento de que sobre idêntico objeto já tramitou o IPL 0043/2018-SR/DPF/PR (IPL 5001516-
40.2018.4.04.7000), vinculado à 2ª CCR/MPF. Recurso do representante, por não concordar com
o entendimento do MPF, solicitando a continuidade das investigações. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Caso em que a noticiante apenas demonstra seu inconformismo com o
processo seletivo utilizado pela banca de validação criada pela instituição de ensino para deliberar
acerca  dos  fenótipos  dos  candidatos  que  se  autodeclararam negros,  pardos  e  indígenas  no
momento da inscrição. Inexistência de critérios fixos para determinação do enquadramento racial.
Subjetividade do conceito "raça". Ressalta-se, ainda, que o assunto já foi apurado em Inquérito
Civil e restou arquivado pela PFDC. Inexistência de providências complementares. Ausência de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Precedente  da  2ª  CCR:
Processo  nº  1.30.001.002362/2013-63,  603ª  Sessão  de  Revisão,  de  18/08/2014,  unânime.
Homologação do arquivamento.

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

350. Processo: 1.29.000.003591/2017-50 - Eletrônico Voto: 1587/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando possível
crime de injúria (CP, art. 140). Narra a noticiante que ex participante do reality show "A Fazenda"
teria postado mensagens de cunho injuriosas em face de ex participante do reality show "BBB".
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

351. Processo: 1.29.000.003795/2017-91 Voto: 1539/2018 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 dano qualificado (CP, art. 163, III) em detrimento de
agência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  de  que  indivíduos
desconhecidos  arrombaram  agência  dos  correios  do  município  de  Triunfo/RS.  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As diligências realizadas visando a elucidação da autoria
restaram infrutíferas. Inexistência 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.

352. Processo: 1.29.003.000136/2017-72 Voto: 1469/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Foi apurado, no âmbito da operação Belo Monte, indícios de
fraude em detrimento da Caixa Econômica Federal  através de operações fraudulentas com a
utilização  do  cartão  CONSTRUCARD.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).
Oficiada, a CEF explicou brevemente como funciona a linha de financiamento CONSTRUCARD,
tanto para clientes pessoa física, quanto para o credenciamento de pessoas jurídicas, listando os
documentos  necessários.  A CEF  informou  também  que  as  pessoas  listadas  como  possíveis
fraudadoras  do  cartão  Construcard  são  correntistas  e  não  possuem  ou  possuíram  contrato
Construcard, não tendo sido identificada nenhuma irregularidade nas movimentações financeiras
que realizam. Inexistência de indícios mínimos que apontem a materialidade de crime cometido
em detrimento da CEF. 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.

353. Processo: 1.29.009.001203/2017-16 - Eletrônico Voto: 1741/2018 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). Tributos não recolhidos estimados no valor
de R$ 471,66. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que os
tributos não recolhidos foram estimados em valor abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002. Em se tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria
atipicidade material da conduta. Embora o investigado tenha sido autuado em 27/03/2014 por fato
similar ao ora em análise, o valor dos tributos por ela iludidos à época (R$ 548,20) e na presente
autuação (R$ R$ 471,66) são ínfimos. Além disso, não há como considerar, por si só, que as
pequenas apreensões realizadas no intervalo de três anos constituem habitualidade na conduta.
Diante  das  circunstâncias  específicas  do  caso,  admite-se,  excepcionalmente,  a  aplicação  do
princípio da insignificância. Tal entendimento se alinha ao adotado pela il. Subprocuradora-Geral
da  República  Luíza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  no  procedimento  nº  5004069-
04.2016.4.04.7106, por ocasião da Sessão de Coordenação e Revisão nº 678, de 29/05/2017.
Homologação do arquivamento.

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

354. Processo: 1.30.001.005170/2017-32 Voto: 1762/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de fraude da administração de sociedades por ações e falsidade
ideológica (CP, 177,§1º e 299), tendo em vista o encaminhamento de procedimento administrativo
instaurado pela Agência Nacional de Saúde " ANS, segundo o qual, determinada operadora de
plano  de  saúde  estaria  realizando  operações  financeiras  com  empresa  em  que  sócia  teria
parentesco com os administradores da citada operadora. Irregularidade prevista no art. 21 da Lei
nº 9.656/199, que regula planos e seguros privados de saúde. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  que  caracteriza  mera  infração  administrativa.  Inexistência  de
elementos que indiquem a prática de crime. Falta de justa causa para justificar o prosseguimento
do  feito.  Cópias  remetidas  ao  ofício  competente  para  a  análise  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

140/143



ATA DA 708ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00149223/2018

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

355. Processo: 1.30.002.000285/2017-21 Voto: 1538/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela 2ª Vara do Trabalho de Campos dos
Goytacazes, noticiando diversas irregularidades praticadas por empresa reclamada constatadas
em  audiência.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiado  para  que
apresentasse maiores informações e cópia dos autos da ação trabalhista com intuito de identificar
a conduta criminosa,  o  juízo da 2ª  Vara do Trabalho quedou-se inerte.  A representação está
instruída apenas com cópia da decisão preferida pelo juízo, da qual não é possível extrair indícios
da  prática  de  crime.  Inexistência  de  materialidade  do  delito.  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.

356. Processo: 1.30.015.000156/2017-93 Voto: 1511/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
arts. 337-A) constatada no curso de ação trabalhista. Pagamento "por fora", sem anotação do real
valor na CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a receita federal
informou que houve instauração de procedimento para apurar os fatos. A decisão preferida pela
justiça do trabalho ainda não transitou em julgado. Ausência de informação quanto à liquidação da
sentença.  Crime  de  natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do
crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Carência de justa causa
para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

357. Processo: 1.31.002.000004/2018-83 - Eletrônico Voto: 1634/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades na obtenção de financiamento
com recursos do Fundo Especial Norte (FNO), alusivas à legitimidade de títulos de domínio de
imóveis  vinculados por  garantia real  às operações de crédito.  Possível  prática dos delitos de
obtenção fraudulenta de financiamento e falsidade ideológica. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Colhe-se dos autos que os eventos aqui noticiados teriam ocorrido entre os
anos de 1995 e 1997. A representação foi direcionada ao MPF somente em 2017. A pena máxima
em abstrato prevista nos arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/1986 é de 6 (seis) anos de reclusão, e a
pena máxima atribuída ao delito do art.  299 do Código Penal é de 5 (cinco) anos, cujo prazo
prescricional regido no art. 109, inciso III, do Código Penal é de 12 (doze) anos. Transcurso do
lapso  temporal.  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  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.

358. Processo: 1.33.001.000043/2017-35 Voto: 1567/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  oriundo  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Blumenau
noticiando suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) em desfavor do INSS. Relato de que
reclamante  estaria  recebendo  benefício  previdenciário  e  exercendo  atividade  empresária
simultaneamente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INSS informou
que foi instaurado processo administrativo para apurar a irregularidade. Impossibilidade de dar
início  à  persecução  penal  tendo  em  vista  que  a  situação  está  pendente  de  conclusão
administrativa.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

359. Processo: 1.34.043.000068/2018-96 Voto: 1509/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural  e Biocombustíveis),  comunicando possível  ocorrência do crime de desobediência
(CP, art. 330) e de infração administrativa por parte de empresa que não teria enviado à referida
agência, de forma tempestiva, os dados relativos à comercialização de combustível. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º,
inc.  VI,  da Lei  nº  9.847/991. Cominação de multa no valor  de R$ 595.000,00.  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.

360. Processo: 1.36.000.000809/2016-07 Voto: 1536/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  ocorrência  do  crime  de  redução  à  condição
análoga  a  de  escravo  (art.  149,  CP)  em fazenda  localizada  no  município  Aparecida  do  Rio
Negro/TO.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em visita  no  local,  o  Grupo
Especial de Fiscalização para Erradicação do Trabalho escravo concluiu pela ausência situação
que  configurasse  redução  de  trabalhador  a  condição  degradante  que  pudesse  reduzir  os
funcionários  à  condição  análoga  a  de  escravo.  Lavratura  de  auto  de  infração  para  as
irregularidades trabalhistas.  Carência  de indícios  mínimos da  prática do crime.  Falta  de justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

361. Processo: 1.23.000.002349/2017-82 - Eletrônico Voto: 1582/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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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 relata que ele e sua esposa foram difamados por meio de redes sociais. 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. 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.

      A sessão foi encerrada às quinze horas e dezesseis minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos
membros.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

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

Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Suplente
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