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

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DE MARÇO
DE 2018

    Aos vinte e seis dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, a Septingentésima Nona
Sessão de Revisão, presidida pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Presentes o membro titular
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os membros suplentes Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
e a Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.  Ausente, justificadamente, a Coordenadora Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, que solicitou a inclusão de feitos sob sua relatoria na pauta de julgamento. Na
ocasião, o Colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/ES-0500718-81.2017.4.02.5001-
INQ

Voto: 1771/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITOS  POLICIAIS.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  OFÍCIOS
CRIMINAIS DA PR/ES.  APURAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (IPL N°  160/2017) E DE
ROUBO (IPL N° 215/2017). CONCORDÂNCIA COM RELAÇÃO À CONEXÃO INSTRUMENTAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS APENAS QUANTO AO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO.
REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  O  CRITÉRIO  DA PREVENÇÃO  NÃO  DEVE  SER
ANALISADO COM BASE NA DATA DOS FATOS CRIMINOSOS, MAS SIM DO ÓRGÃO QUE
PRIMEIRO  CONHECER  DO  CASO  E  PRATICAR  ALGUM  ATO  NO  PROCEDIMENTO.
ATRIBUIÇÃO  DO  5º  OFÍCIO  CRIMINAL  DA PR/ES  (SUSCITADO).  1.  Conflito  negativo  de
atribuições estabelecido entre o 4º Ofício Criminal e o 5º Ofício Criminal, ambos da PR/ES, com o
objetivo de se definir qual o órgão ministerial responsável por prosseguir nas investigações dos
IPL's n° 160/2017 (0500718-81.2017.4.02.5001) e 215/2017 (2017.50.01.500938-1). 2. O IPL n°
160/2017 (0500718-81.2017.4.02.5001) foi instaurado para apurar a possível prática do crime de
receptação (CP, art. 180), em razão da prisão em flagrante do investigado em 10/03/2017, tendo
sido distribuído inicialmente ao 5º Ofício Criminal da PR/ES em 15/05/2017. 3. Consta dos autos
que os bens apreendidos em poder do receptador são os decorrentes do roubo que ocorreu em
24/02/2017,  o  qual  está  sendo  investigado  pelo  IPL  nº  215/2017  (2017.50.01.500938-1),
distribuído ao membro titular do 4º Ofício Criminal da PR/ES em 24/05/2017. 4. O Procurador da
República do 5º Ofício (ora suscitado), entendeu que o fato delituoso objeto do IPL nº 215/2017
(2017.50.01.500938-1) é cronologicamente anterior à conduta criminosa sob investigação no IPL
nº 160/2017 (0500718-81.2017.4.02.5001) e, em razão da conexão probatória, devem ambas as
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investigações  tramitarem  juntas  e  sob  a  titularidade  do  membro  titular  do  inquérito  do  fato
antecedente (4º Ofício). 5. O Procurador da República do 4º Ofício (ora suscitante), por sua vez,
suscitou conflito negativo por considerar que não há possibilidade de um procedimento mais novo
(o IPL n° 215/2017) retroceder no tempo para "chegar antes" do procedimento mais antigo (IPL n°
160/2017)  e  induzir  prevenção  em  relação  a  este.  6.  Após  suscitar  o  conflito  negativo  de
atribuições  no  IPL  n°  160/2017  (0500718-81.2017.4.02.5001),  o  Procurador  da  República
determinou  a  juntada  de  cópia  de  sua  manifestação  nos  autos  do  IPL  n°  215/2017
(2017.50.01.500938-1),  que  foram distribuídos  por  dependência  a  esta  Relatora,  para  análise
conjunta  dos feitos,  razão pela  qual o teor  da deliberação dos votos de ambos os Inquéritos
Policiais é o mesmo. 7. O critério da prevenção deve ser analisado não com base na data dos
fatos criminosos, mas sim do órgão do Ministério Público ou do Judiciário que primeiro conhecer
do caso e praticar algum ato no(s) procedimento(s). 8. No caso, o procedimento mais novo é o IPL
n°  215/2017  (em  tramitação  junto  ao  4º  Ofício,  distribuído  na  PR/ES  em  24/05/2017)  e  o
procedimento mais antigo o IPL n° 160/2017 (comunicação de prisão em flagrante distribuída ao
5º Ofício Criminal em 10/03/2017, que deu origem ao referido IPL n° 160/2017, distribuído também
ao  5º  Ofício  Criminal  em  15/05/2017).  9.  Procedência  do  conflito  negativo  e,  assim,  pelo
reconhecimento da atribuição do 5º Ofício Criminal da PR/ES, ora suscitado, para prosseguir nas
investigações  quanto  aos  IPL's  n°  160/2017  (0500718-81.2017.4.02.5001)  e  215/2017
(2017.50.01.500938-1).

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.

002. Processo: JF/ES-2017.50.01.500938-1-INQ Voto: 1773/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITOS  POLICIAIS.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  OFÍCIOS
CRIMINAIS DA PR/ES.  APURAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (IPL N°  160/2017) E DE
ROUBO (IPL N° 215/2017). CONCORDÂNCIA COM RELAÇÃO À CONEXÃO INSTRUMENTAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS APENAS QUANTO AO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO.
REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  O  CRITÉRIO  DA PREVENÇÃO  NÃO  DEVE  SER
ANALISADO COM BASE NA DATA DOS FATOS CRIMINOSOS, MAS SIM DO ÓRGÃO QUE
PRIMEIRO  CONHECER  DO  CASO  E  PRATICAR  ALGUM  ATO  NO  PROCEDIMENTO.
ATRIBUIÇÃO  DO  5º  OFÍCIO  CRIMINAL  DA PR/ES  (SUSCITADO).  1.  Conflito  negativo  de
atribuições estabelecido entre o 4º Ofício Criminal e o 5º Ofício Criminal, ambos da PR/ES, com o
objetivo de se definir qual o órgão ministerial responsável por prosseguir nas investigações dos
IPL's n° 160/2017 (0500718-81.2017.4.02.5001) e 215/2017 (2017.50.01.500938-1). 2. O IPL n°
160/2017 (0500718-81.2017.4.02.5001) foi instaurado para apurar a possível prática do crime de
receptação (CP, art. 180), em razão da prisão em flagrante do investigado em 10/03/2017, tendo
sido distribuído inicialmente ao 5º Ofício Criminal da PR/ES em 15/05/2017. 3. Consta dos autos
que os bens apreendidos em poder do receptador são os decorrentes do roubo que ocorreu em
24/02/2017,  o  qual  está  sendo  investigado  pelo  IPL  nº  215/2017  (2017.50.01.500938-1),
distribuído ao membro titular do 4º Ofício Criminal da PR/ES em 24/05/2017. 4. O Procurador da
República do 5º Ofício (ora suscitado), entendeu que o fato delituoso objeto do IPL nº 215/2017
(2017.50.01.500938-1) é cronologicamente anterior à conduta criminosa sob investigação no IPL
nº 160/2017 (0500718-81.2017.4.02.5001) e, em razão da conexão probatória, devem ambas as
investigações  tramitarem  juntas  e  sob  a  titularidade  do  membro  titular  do  inquérito  do  fato
antecedente (4º Ofício). 5. O Procurador da República do 4º Ofício (ora suscitante), por sua vez,
suscitou conflito negativo por considerar que não há possibilidade de um procedimento mais novo
(o IPL n° 215/2017) retroceder no tempo para "chegar antes" do procedimento mais antigo (IPL n°
160/2017)  e  induzir  prevenção  em  relação  a  este.  6.  Após  suscitar  o  conflito  negativo  de
atribuições  no  IPL  n°  160/2017  (0500718-81.2017.4.02.5001),  o  Procurador  da  República
determinou  a  juntada  de  cópia  de  sua  manifestação  nos  autos  do  IPL  n°  215/2017
(2017.50.01.500938-1),  que  foram distribuídos  por  dependência  a  esta  Relatora,  para  análise
conjunta  dos feitos,  razão pela  qual o teor  da deliberação dos votos de ambos os Inquéritos
Policiais é o mesmo. 7. O critério da prevenção deve ser analisado não com base na data dos
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fatos criminosos, mas sim do órgão do Ministério Público ou do Judiciário que primeiro conhecer
do caso e praticar algum ato no(s) procedimento(s). 8. No caso, o procedimento mais novo é o IPL
n°  215/2017  (em  tramitação  junto  ao  4º  Ofício,  distribuído  na  PR/ES  em  24/05/2017)  e  o
procedimento mais antigo o IPL n° 160/2017 (comunicação de prisão em flagrante distribuída ao
5º Ofício Criminal em 10/03/2017, que deu origem ao referido IPL n° 160/2017, distribuído também
ao  5º  Ofício  Criminal  em  15/05/2017).  9.  Procedência  do  conflito  negativo  e,  assim,  pelo
reconhecimento da atribuição do 5º Ofício Criminal da PR/ES, ora suscitado, para prosseguir nas
investigações  quanto  aos  IPL's  n°  160/2017  (0500718-81.2017.4.02.5001)  e  215/2017
(2017.50.01.500938-1).

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.

003. Processo: DPF/RO-0452/2017-INQ Voto: 1923/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DE RONDÔNIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico internacional de entorpecentes (Lei n° 11.343/2006, art.
33 c/c art. 40, I). Apreensão, pela Alfândega de São Paulo, de encomendas contendo cocaína em
seu  interior,  com destinos  na  Espanha.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação  da  Polícia  Federal  de  que  os  destinatários  não  constam  nos  registros  de  seus
sistemas. Realizadas diligências para localizar o suposto remetente que restaram infrutíferas. O
que se pode observar é a utilização de nomes fantasiosos de remetentes e destinatários com o
óbvio objetivo de dificultar, ao máximo possível, a identificação pela polícia judiciária. Dos fatos
narrados, resta demonstrada a inviabilidade de se chegar ao autor dos crimes, seja na origem,
seja nos destinos. Ainda, devido ao lapso da remessa dos entorpecentes não foi possível realizar
outras perícias que pudessem trazer alguma luz ao apuratório. Ausência de elementos suficientes
para  determinar  a  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.

004. Processo: JF-BRI-0000974-20.2017.4.03.6144-
INQ

Voto: 1848/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  44ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO CONTRUCARD PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA
DE  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime de estelionato majorado, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente na
utilização fraudulenta de cartão Construcard em nome de terceiro para a realização de compra de
materiais de construção. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao
argumento de inexistência de indícios da autoria delitiva, asseverando não vislumbrar a realização
de diligências úteis para sua elucidação. 3. Discordância da Magistrada, por entender que não
foram esgotadas todas as diligências possíveis ao esclarecimento dos fatos. 4. No atual estágio
da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos
de autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade.  Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  5.  Como  apontado  expressamente  pela
Magistrada, há diligências a serem efetivadas que podem contribuir  para o esclarecimento da
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verdade, a exemplo da oitiva do proprietário da empresa responsável pela venda contestada, que,
embora  localizado,  não  teve  seu  depoimento  colhido.  6.  Consigne-se  que  a  prestação  de
informações pelo  referido  proprietário  da  empresa  denota-se  de extrema relevância,  vez  que
procedeu à venda e expediu a nota fiscal relativa à operação impugnada. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

005. Processo: JF/CHP/SC-5007445-
64.2017.4.04.7202-PIMP - Eletrônico 

Voto: 1832/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CHAPECÓ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

006. Processo: JF-RN-0811992-70.2017.4.05.8400-
PICRIMIN - Eletrônico 

Voto: 1851/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  NO
RIO GRANDE DO NORTE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

007. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000068-1-INQ Voto: 1850/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  24ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a fim apurar possível prática do crime descrito no art. 171, §3º, do CP,
tendo em vista supostas irregularidades no recebimento do benefício do Programa Bolsa Família.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o grupo familiar da
investigada recebeu parcelas referentes ao Bolsa Família entre 02/2011 e 01/2015. Renda familiar
mensal inicialmente declarada no cadastro em valor não excedente ao limite fixado pelo Decreto
nº  5.209/04  para  a  percepção  do  benefício.  Contudo,  em  08/2014,  a  renda  familiar  mensal
declarada superou o teto estipulado para manutenção da referida assistência. Nada obstante, não
se verifica, no caso, desconformidade com o Programa, tendo em vista a "regra de permanência",
segundo a  qual  a  renda  familiar  mensal  per  capita  poderá,  no  período  de  dois  anos,  sofrer
variações sem que o fato implique o imediato desligamento da família beneficiária do Programa, a
menos que se ultrapasse o limite de meio salário-mínimo per capita, o que não se verificou no
presente caso (Decreto nº 5.209/04, art. 21, § 1º, c/c Portaria MDS nº 617/2010, art. 6º, § 1º).
Observa-se que a partir da atualização cadastral realizada pela investigada em 02/2015, em que a
renda  familiar  mensal  manteve-se  acima  da  linha  de  pobreza,  cessou-se  o  pagamento  do
benefício, visto que o último saque foi realizado em 01/2015. Ocorrência de fraude ou afirmação
falsa por parte da então beneficiária, que pudesse levar a erro quanto à real situação financeira
familiar, não comprovada. Verifica-se, ademais, que a manutenção da investigada no Programa, a
despeito do aumento da renda familiar, ocorreu em observância à "regra de permanência", sendo
que, na última atualização, foi cessado o pagamento do benefício. Ausência de comprovação de
dolo na conduta da investigada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: TRE/MT-INQ-0000023-
65.2013.6.11.0004

Voto: 1844/2018 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL  DO  ESTADO  DE
MATO GROSSO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART.  41-A  DA  LEI  N.  9.504/97.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  PRESCRIÇÃO.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. CONDUTA QUE SE ENQUADRA NO DELITO DO ART. 299 DO
CÓDIGO  ELEITORAL.  CORRUPÇÃO  ELEITORAL.  CPP,  ART.  28.  PRESCRIÇÃO  NÃO
CONSUMADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime de captação ilícita de sufrágio (art.
41-A da Lei  n.  9.504/97),  tendo em vista informações de que uma Coligação teria  distribuído
requisições para abastecimento de combustíveis aos participantes de uma carreata sua, durante o
pleito eleitoral de 2012. 2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base na ocorrência da prescrição, visto que os fatos ocorreram em outubro de 2012 e por prever
apenas pena de multa, esta foi abarcada pelo referido instituto. 3. Discordância do Magistrado sob
o fundamento de que não há que se confundir a ilicitude prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97
(captação ilícita de sufrágio), cuja natureza é civil-eleitoral, com o delito do art. 299 do Código
Eleitoral  (corrupção eleitoral),  esse sim de natureza criminal.  Assim, não restou configurada a
prescrição, já que a pena máxima é de 4 (quatro) anos. 4. A conduta investigada permite o seu
enquadramento no ilícito do art. 299 do Código Eleitoral, uma vez que a previsão do art. 41-A
contida na Lei das Eleições não derrogou, tampouco revogou o primeiro delito, permanecendo
aquele no ordenamento jurídico. 5. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao
crime previsto  no art.  299,  do CE é de 4 (quatro)  anos de reclusão,  verifica-se que o prazo
prescricional será de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP). 6. Como os fatos ocorreram em outubro
de 2012, logo, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente
ocorrerá em outubro de 2020, razão pela qual o prosseguimento das investigações é medida que
se impõe. 7. Designação de outro membro para prosseguir nas investigações.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

009. Processo: JF/PR/CUR-5001531-
11.2015.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 1997/2018 Origem:  NUCRIMJ/PRPR  -
NÚCLEO CRIMINAL JUDICIAL DA
PR/PR

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

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

010. Processo: 1.25.016.000035/2018-82 - Eletrônico Voto: 1783/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

011. Processo: 1.31.002.000002/2018-94 - Eletrônico Voto: 1969/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP,
ART 171, §2º, III). ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
GESTORA DOS RECURSOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR MEIO DO PROGRAMA
NACIONAL  DE  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  "  PRONAF.  MPF:
PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32  DA 2ª  CCR).
INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE AFASTAR O INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1.  Notícia de Fato autuada após o
envio de documento pelo Banco da Amazônia " BASA noticiando que beneficiada pelo Programa
Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (PRONAF)  com  financiamento  de  R$
29.431,14, além de estar inadimplente, teria alienado a propriedade sem comunicar a instituição
bancária e se desfeito de bens (bovinos) dados em garantia à satisfação do crédito, fato que
configuraria  o  crime  de  defraudação  de  penhor  (CP,  art.  171,  §2º,  III).  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender que, no caso, o crime teria
gerado prejuízo apenas à sociedade de economia mista, não ocorrendo lesão a bem, serviço ou
interesse da União. 3. O PRONAF " Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
é um programa federal implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o qual concede
incentivos  à  população  por  meio  de  financiamento,  com  recursos  oriundos  dos  fundos
constitucionais do norte (FNO), nordeste (FNE) e centro-oeste (FCO), atribuindo às instituições
bancárias,  no caso  o BASA,  a  responsabilidade pela  gestão  dos  recursos.  4.  Tem-se  que,  a
princípio, na qualidade de administradores dos mencionados fundos constitucionais, o BASA é
apenas o gestor dos recursos e possui dever legal de prestar contas ao Ministério da Integração
Nacional, razão pela qual prevalece interesse da União na correta implementação do projeto e
pagamento dos valores. 5. Ademais, não foi realizada qualquer diligência capaz de esclarecer a
real extensão do prejuízo causado pela conduta ora em análise, inexistindo, por ora, informação
acerca do tipo de contrato realizado entre o BASA e a União, sobre a possível integralização do
patrimônio  pela  instituição  financeira,  havendo  apenas  a  notícia  de  que  nas  vistorias  in  loco
realizadas na propriedade da representada, verificou-se que, além da venda sem prévia anuência
do  banco,  o  rebanho  (ou  parte  dele)  financiado  e  dado  em  garantia  não  foi  localizado,
evidenciando  a  frustração  do  objeto  do  financiamento.  6.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição
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012. Processo: DPF/JZO/BA-0100/2017-INQ Voto: 1972/2018 Origem:  SUBJUR/PRM-PE  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crime previstos no art. 9º da Lei n° 5.741/71 e/ou no art.
171, § 2º, I, do CP. Comunicação de que pessoa não identificada estaria vendendo, bem como
invadindo, imóveis financiados por meio do Programa Minha Casa Minha Vida " PMCMV. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2ª CCR).  Oficiada,  a Caixa Econômica Federal
informou que já tomou as medidas cabíveis quanto às invasões e que está monitorando, junto
com o município, os imóveis do PMCMV a fim de coibir a venda irregular, o aluguel e o abandono.
A negociação  irregular  é  passível  de  medidas  administrativas  a  serem adotadas pelo  agente
financeiro, qual seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º),
inclusive a retomada do imóvel. Realização de contrato de natureza privada entre particulares que
pode configurar crime de estelionato (CP, art. 171, § 2°, I). Ausência de ofensa ao patrimônio da
Caixa  Econômica  Federal,  que  atua  apenas  como  agente  financiador  junto  ao  programa.
Precedentes do STJ (Terceira Seção: AgRg no CC 134.009/MG, DJe 16/03/2015) e da 2ª CCR
(Processo  n°  1.25.006.000304/2016-68,  Voto  n°  6277/2017,  Sessão  n°  684,  de  14/08/2017,
unânime). Homologação do declínio de atribuições.

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

013. Processo: DPF/PE-00685/2017-IPL Voto: 1855/2018 Origem:  COJUD/PRPE  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar suposta prática do crime de falsa identidade
(CP,  art.  307).  Uma  colaboradora  terceirizada  da  Justiça  Federal  de  Pernambuco  recebeu
mensagens de uma pessoa desconhecida através do aplicativo "whatsapp". O interlocutor teria se
identificado, inclusive, através de foto no perfil, como sendo o Diretor do Núcleo de Administração
Predial da JF/PE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ouvida em
sede policial, a colaboradora esclareceu que o autor das mensagens seria o porteiro do edifício da
Justiça  Federal  no  Recife/PE que  se  passou  pelo  Diretor.  O conteúdo da  conversa  entre  os
particulares não tem qualquer relação com a atividade, tratando-se de uma "paquera". Os fatos
relatados não evidenciam a prática de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços
ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, afastando, dessa
forma, a atribuição do Ministério Público Federal.  Inteligência do art.  109,  IV,  da Constituição
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: DPF/RDO/PA-00110/2017-INQ Voto: 1854/2018 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA
SILVA SPINDOLA

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

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

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

015. Processo: DPF/VGA-00449/2015-IPL Voto: 1835/2018 Origem:  GABPRM2-LVM  -  LUANA
VARGAS MACEDO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de cópia de acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região para
apurar,  inicialmente,  a  suposta  prática  do  delito  tipificado  no  artigo  355  do  Código  Penal
(patrocínio infiel), tendo em vista a ocorrência de colusão entre as partes com o fim de praticar ato
simulado prejudicando direito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A
partir da análise da situação narrada, o Procurador da República oficiante entendeu não se tratar
de crime de patrocínio infiel,  mas sim de fraude a credores,  previsto no artigo 168 da Lei  nº
11.101/2005, uma vez que, ao que se verificou, houve um conluio entre os sócios, advogados e
empregados  de  empresa  privada  para  fraudar  os  credores  desta,  lesando  unicamente  os
interesses particulares. Suposta fraude praticada envolvendo particulares, sem notícia de prejuízo
a bens, serviços ou interesse direto da União, suas autarquias 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

016. Processo: PR/SP-3000.2017.000773-4-INQ Voto: 1792/2018 Origem:  GABPR20-TLA -  THIAGO
LEMOS DE ANDRADE

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  crime previsto  no previsto no artigo 273,  §1º-B,  I  do
Código  Penal,  devido  a  apreensão de  anabolizantes  sem registro  na ANVISA,  remetidos  por
correio, em postagem doméstica, de Guarulhos/SP para Vila Rica/MT. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A transnacionalidade do delito não se confunde com a
origem do objeto material. O fato do medicamento ser de fabricação estrangeira, por si só, não
atrai  a  jurisdição  Federal,  para  tanto,  é  necessário  que  a  conduta  criminosa  tenha  alcance
internacional.  Conduta  não  atinge,  de  forma  direta,  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. 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.

017. Processo: SRPF-AP-00455/2017-INQ Voto: 1973/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de moeda falsa (art.  289,  § 1º  do CP).  Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Laudo Pericial.  Falsificação  grosseira.  Súmula  73  do  STJ:  "A
utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual". Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. Ericson
Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira
Seção,  DJe  28/03/2011;  CAt  nº  175/ES,  Rel(a).  Min  (a).  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.15.000.000115/2018-53 - Eletrônico Voto: 1782/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O caso reflete mais uma tentativa do conhecido "golpe do Plano
Collor", em que estelionatários escolhem suas vítimas geralmente a partir de aposentados e, na
tentativa de extorquir-lhes dinheiro, convence-os de que são beneficiários de causas na Justiça
julgadas procedentes em seu favor, relativas aos valores dos rendimentos que deixaram de ser
auferidos quando do confisco de suas aplicações financeiras em cadernetas de poupança pelo
Plano Collor, na década de 1990. 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.

019. Processo: 1.16.000.003846/2017-32 - Eletrônico Voto: 1828/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  ofertada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  o
noticiante, aposentado pelo INSS, que ao verificar o seu Demonstrativo de Crédito do Benefício "
DCB, identificou um desconto não autorizado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais),  discriminado
como  "Contribuição  CGT  APB",  destinado  a  uma  organização  sindical  denominada  Central
Nacional  de  Aposentados  e  Pensionistas  do  Brasil  "  CENTRAPE.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta praticada por instituição de natureza privada
em prejuízo de particular. Em que pese o desconto incidir em benefício previdenciário, o ônus é
suportado pelo beneficiário. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

020. Processo: 1.20.000.000738/2018-66 - Eletrônico Voto: 2114/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  229  e  230,  ambos  do  CP.
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Manifestação  anônima  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Noticiante  relata
possível exploração da prostituição em boate(s) localizada(s) na cidade de Cuiabá. Revisão de
declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Fatos  ocorridos  em território  nacional.
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.

021. Processo: 1.22.026.000119/2017-28 Voto: 1834/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com  o  objetivo  de  investigar  possíveis
irregularidades  perpetradas  pela  ex-diretoria  responsável  pela  Colônia  dos  Pescadores  de
Cachoeira Dourada MG Z-07, localizada na cidade de Cachoeira Dourada de Minas " MG, no
período  entre  2011  até  meados  de  julho  de  2017.  1)  Extraída  cópia  digital  integral  do  PIC,
requisitando à Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia que instaure inquérito policial para
apurar a materialidade e autoria delitiva do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-
A do CP) retratado nestes autos. Nada a prover pela 2ª CCR/MPF. 2) Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR) em relação às demais irregularidades noticiadas (a
deterioração/sucateamento  do  patrimônio  da  Colônia  Z-07,  a  falta  de  prestação  de  contas,  a
ausência de esclarecimentos acerca de depósitos referentes a pagamentos de anuidades, entre
outros).  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.

022. Processo: 1.30.001.000685/2018-27 Voto: 1975/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime
de  ameaça  (CP,  art.  147)  cometido  entre  particulares.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente:  IDC
200901212626, Laurita Vaz, STJ " Terceira Seção, DJE 22/11/2010. 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.

023. Processo: 1.30.001.000735/2018-76 Voto: 1776/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

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

024. Processo: 1.30.005.000137/2018-67 - Eletrônico Voto: 1915/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de charlatanismo (CP, art. 283). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  O  manifestante  alega  que  determinada  editora  sediada  em  Niterói/RJ  estaria
comercializando  livro  de  autora  americana  que  sugere  tratamentos  não  comprovados
cientificamente para o autismo. Alerta que os coautores do livro foram denunciados em diversos
países  por  promover  a  "cura  autista"  e  que  a  "Food  and  Drug  Administration  "  FDA",  órgão
americano com atribuições semelhantes à ANVISA, também se posicionou contra as referidas
promessas de tratamento. Embora os fatos narrados necessitem de apuração, não se vislumbra,
no caso, infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de atrair a competência da Justiça Federal,
e,  consequentemente,  a  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.

025. Processo: 1.31.002.000006/2018-72 - Eletrônico Voto: 1830/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

026. Processo: 1.34.017.000002/2018-13 Voto: 2005/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação do Sindicato dos Servidores Municipais de
Araraquara e Região, que relata eventual atraso por parte do Município quanto ao pagamento das
parcelas do REFIS. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O atraso no pagamento das parcelas
acarreta perda de receita aos cofres municipais, já que as multas e juros incidentes estão sendo
descontados do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Eventual prejuízo suportado
pela municipalidade. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de
qualquer  de  suas  entidades  autárquicas  ou  fundacionais.  Inexistência  de  elementos  que
justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

027. Processo: 1.03.000.000171/2018-17 Voto: 1808/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão
que narra  supostas práticas criminosas atribuídas ao Prefeito  de Praia  Grande/SP,  tais  como
tráfico  e  homicídios,  com a  participação  do  Presidente  da  República.  Declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR)  considerando  que  os  crimes  noticiados  são  da  atribuição  do
Ministério  Público  Estadual.  Fatos  relatados  de  forma  resumida,  vaga  e  genérica  que  não
apresenta  nenhuma  conduta  ilícita  em  concreto  a  ser  apurada.  Ausência  de  elementos
justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Recebimento da promoção de declínio
de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação.

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.

Homologação de Arquivamento

028. Processo: DPF/AM-01030/2011-INQ Voto: 1849/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 334 c/c arts.
298,  299  e  304,  do  Código  Penal.  Introdução  no  país,  em  09/06/2010,  de  mercadoria  cuja
Declaração  de  Importação  (DI)  teria  sido  instruída  por  fatura  comercial  (invoice)  adulterada.
Informação de que, quando da realização de verificação física da carga, a invoice encontrada
junto à mercadoria foi retida pela fiscalização. Todavia, dois dias após o fato, ao registrar a DI da
mercadoria, o importador apresentou a invoice de mesmo número daquela retida anteriormente,
oportunidade em que a autoridade alfandegária verificou indícios de adulteração do documento.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Caso que demandou diversas diligências,
dentre  elas  a  elaboração  de  perícia  (documentos  copia)  nos  documentos  apresentados,  cujo
laudo  concluiu  que  as  assinaturas  constantes  das  duas  invoices  não  foram produzidas  pelo
mesmo punho escriturador. Oitiva do despachante aduaneiro e do Diretor Presidente da empresa
que não angariou nenhum elemento de prova suficiente para traçar linha investigativa idônea.
Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-
la, especialmente considerando a antiguidade do fato investigado, ocorrido em 2010. Aplicação da
Orientação  nº  26  desta  2ª  Câmara:  "A antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento
da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: DPF-PATOS-0156/2012-INQ Voto: 1996/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).
Adulteração de cheque de cliente da Caixa Econômica Federal " CEF, no valor de R$ 800,00.
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Verificação de que o cheque não preenchido estava em poder da cliente  (vítima),  porém,  foi
descontado em outra conta, pertencente a correntista de outro banco. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oitiva do titular da conta em que foi depositado o cheque e
requisição de informações à instituição financeira. Não comprovação de que o titular da conta
tenha  participação  na  conduta  delituosa,  indicando  que  realmente  sua  conta  pode  ter  sido
clonada. Embora demonstrada a materialidade durante a investigação, não há indícios suficientes
de autoria. Fatos ocorridos em 05/2012. Inexistência de outras diligências capazes de modificar o
panorama  probatório  atual,  devido  ao  decurso  do  tempo.  Ausência  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

030. Processo: DPF/PE-00195/2014-INQ Voto: 1772/2018 Origem:  GABPRM1-MMOC  -
MARIA  MARILIA  OLIVEIRA
CALADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação previdenciária (CP, art.
342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados
não  foram comprovados.  A informação  prestada  pela  testemunha,  de  que  a  autora  da  ação
convivia em união estável com o beneficiário segurado no momento em que este foi a óbito, foi
confirmada na diligência policial realizada, na qual, a vizinhança prestou informações no mesmo
sentido  daquela  dada  pela  testemunha  na  referida  audiência  de  instrução.  Esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Ausência 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.

031. Processo: SRPF-AP-00350/2016-INQ Voto: 1907/2018 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.  O  INSS  informou  que  não  existia  qualquer  processo  de
recebimento de benefícios relacionados ao CPF da investigada. A Superintendência Federal de
Pesca e Aquicultura do Amapá remeteu cópia de documentos que demonstram que a investigada
trabalha como pescadora artesanal para seu sustento. Em seu depoimento a investigada negou
qualquer  solicitação  de  "benefício  salário  maternidade",  bem  como  afirmou  que  sempre  foi
pescadora. 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.

032. Processo: SRPF-AP-00398/2017-INQ Voto: 1986/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III). Comunicação de
que o edifício-sede do TRE/AP foi invadido por um indivíduo e dois veículos que se encontravam
na garagem tiveram suas placas avariadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Realização de perícias papiloscópica e de exame de local. Da análise das filmagens
do momento do crime, verificou-se que o autor do fato aparenta ser morador de rua, não tendo
sido  possível  a  sua  identificação.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

033. Processo: SR/PF/CE-00813/2016-INQ Voto: 1775/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Exploração de
serviço  de  comunicação  multimídia  (SCM),  por  determinada  empresa,  sem a  autorização  da
ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Entrada em vigor da Resolução
ANATEL nº 680, de 27/06/2017, estabelecendo que pequenos provedores de internet podem ser
dispensados da obtenção de autorização do serviço, caso atendam até cinco mil acessos e o sinal
trafegado na sua rede se dê por meios confinados ou wi-fi (equipamentos de radiação restrita).
Ausência de indícios de interferência radioelétrica efetiva, tratando-se de pequena estação com
poucos clientes. Além do mais, a empresa deixou de exercer suas atividades apenas 3 (três) dias
após  a  fiscalização,  até  que  recebesse  (cerca  de  2  meses  depois)  a  devida  autorização  da
ANATEL para o serviço. Evidente ausência de dolo do investigado, que declarou desconhecer a
necessidade da referida autorização. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.04.100.000089/2017-38 Voto: 1977/2018 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual crime de corrupção eleitoral,
tipificado no art. 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), entre os anos de 2014 e 2016, atribuído
ao Prefeito de Farroupilha/RS, por intermédio do então Secretário Municipal de Habitação, que
teria doado materiais de construção, terrenos e casas populares a moradores da região conhecida
como "Vila Esperança", em troca de votos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Os relatos iniciais partiram de
moradores da região, os quais possuem laços familiares ou de amizade íntima, além de a maioria
estar  filiada a agremiação partidária contrária à do investigado, bem como possuir  demandas
particulares  em  face  à  Prefeitura  em  questão,  o  que  enfraquece  a  credibilidade  de  seus
depoimentos. Aliado a isso, as provas demonstram que a distribuição de materiais de construção
e lotes diz respeito a um programa de urbanização e regularização fundiária da Vila Esperança,
devidamente autorizado pela legislação municipal, amparado em análises socieconômicas e com
respaldo,  inclusive,  da  comunidade  local.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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035. Processo: 1.13.000.000180/2018-53 - Eletrônico Voto: 1938/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e/ou 241-B, ambos da Lei n°
8.069/90. Comunicação realizada pelo Centro Nacional de Coordenação de Exploração Infantil
relatando  possível  compartilhamento  indevido  de  01  (um)  arquivo  contendo  imagem  de
pornografia infantil, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Em análise das informações disponibilizadas no presente caso concreto,
a  Polícia  Federal  afirmou  que  a  individualização  do  usuário  da  internet  por  meio  de  dados
cadastrais  referentes  a  IP"s  é  elemento  de  prova  extremamente  frágil,  em  função  da
vulnerabilidade a acessos não autorizados (especialmente em sistemas wireless ou wi-fi), bem
como pela facilidade com que o usuário pode ocultar, mascarar ou mudar seu IP, mantendo o
anonimato.  Em sua conclusão,  a  Polícia  Federal  informou que  mesmo a obtenção de dados
cadastrais  não  será  suficiente  para  individualizar  o  usuário  de  internet  responsável  pelo
compartilhamento do arquivo, dada as circunstâncias do caso concreto. Por fim, registrou que,
apesar de a baixa quantidade de material proibido compartilhado (apenas uma imagem), quando
realizada por meio da internet, possa ser atribuída ao acaso, todos os elementos de informação
coletados na presente investigação serão incluídas nas bases de dados de inteligência (SISTEMA
PALAS),  de maneira  a permitir  sua futura  identificação e responsabilização a partir  de novas
informações eventualmente coletadas. 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.

036. Processo: 1.14.000.002764/2017-45 Voto: 1921/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Exploração de
serviço  de  comunicação  multimídia  (SCM),  por  determinada  empresa,  sem a  autorização  da
ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Entrada em vigor da Resolução
ANATEL nº 680, de 27/06/2017, estabelecendo que pequenos provedores de internet podem ser
dispensados da obtenção de autorização do serviço, caso atendam até cinco mil acessos e o sinal
trafegado na sua rede se dê por meios confinados ou wi-fi (equipamentos de radiação restrita).
Ausência de indícios de interferência radioelétrica efetiva, tratando-se de pequena estação com
poucos clientes. Não verificação da prática de crime, no caso concreto. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Precedente 2ª CCR: Processo n° 1.14.001.000824/2017-85, Voto
n° 664/2018, julgado na Sessão n° 705, de 05/02/2018, 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.

037. Processo: 1.14.015.000119/2017-29 Voto: 1838/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

038. Processo: 1.15.000.000565/2018-46 - Eletrônico Voto: 1780/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiário
do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral  de candidato,  no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que
as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pelo
contribuinte, mas apenas o quanto este aufere através do programa que é beneficiário. A simples
constatação  de  que  o  investigado  é  beneficiário  do  programa  de  bolsa  e  realizou  doação  à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado foi apenas de R$ 30,00 (trinta reais).
Elementos  de  informações  até  então  colhidos  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta
criminosa. 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.

039. Processo: 1.15.000.000587/2018-14 - Eletrônico Voto: 1804/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiário
do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral  de candidato,  no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que
as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pelo
contribuinte, mas apenas o quanto este aufere através do programa que é beneficiário. A simples
constatação  de  que  o  investigado  é  beneficiário  do  programa  de  bolsa  e  realizou  doação  à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado (R$ 1.200,00) é abaixo de 10% do
limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso,
no caso,  a doação se tratou na verdade de doação estimável em dinheiro,  correspondente à
cessão ou  locação de veículos  em favor  de candidato.  Elementos  de informações até  então
colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. 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.

040. Processo: 1.15.000.000658/2018-71 - Eletrônico Voto: 1805/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiário
do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral  de candidato,  no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que
as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pelo
contribuinte, mas apenas o quanto este aufere através do programa que é beneficiário. A simples
constatação  de  que  o  investigado  é  beneficiário  do  programa  de  bolsa  e  realizou  doação  à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado (R$ 2.000,00) é abaixo de 10% do
limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso,
no caso,  a doação se tratou na verdade de doação estimável em dinheiro,  correspondente à
produção  de  jingles,  vinhetas  e  slogans,  a  quatro  diferentes  candidatos.  Elementos  de
informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Ausência
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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.

041. Processo: 1.15.000.000675/2018-16 - Eletrônico Voto: 1803/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que pessoa
desempregada teria realizado doação de R$ 800,00 à campanha eleitoral de candidato. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O art.  23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as
doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior
à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte,
mas  apenas  que  consta  como  desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o
investigado  é  desempregado  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza. Além disso é
de  se  levar  em conta  que  que  o  valor  doado é  inferior  a  10% do  limite  de  isenção para  a
declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do ponto de vista tributário. 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.

042. Processo: 1.15.000.000688/2018-87 - Eletrônico Voto: 1903/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiário
do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral  de candidato,  no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que
as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pelo
contribuinte, mas apenas o quanto este aufere através do programa que é beneficiário. A simples
constatação  de  que  o  investigado  é  beneficiário  do  programa  de  bolsa  e  realizou  doação  à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado (R$ 1.060,00) é abaixo de 10% do
limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso,
no caso, é preponderante considerar a possibilidade de equívoco no Relatório de Conhecimento
contido nos autos, eis que, "em pesquisa nas bases de dados disponíveis à ASSPA/PR-CE, bem
como em fontes abertas, observa-se que o investigado não foi beneficiado com o programa bolsa
família,  bem  como  não  foi  localizado  vínculos  de  seus  familiares  no  cadastro  único  para
programas  sociais  do  governo  federal."  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  não
apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.  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.

043. Processo: 1.15.000.002824/2017-92 Voto: 1840/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

17/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

044. Processo: 1.16.000.003508/2017-09 - Eletrônico Voto: 1829/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  ofertada  perante  a  Ouvidoria  do  MPF  em  desfavor  da  União
Federal, do Governo do Distrito Federal, do Ministério Público Federal, do Tribunal Superior do
Trabalho, do Ministério do Trabalho e da empresa UBER, em que o manifestante alega a suposta
ocorrência  de diversos crimes e violações legais  contra  a categoria  dos taxistas.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a
darem  suporte  ao  início  de  uma  apuração.  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,
desacompanhados de elementos mínimos de informação ou provas capazes de possibilitar uma
investigação  idônea.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução
criminal. Homologação do arquivamento.

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

045. Processo: 1.18.001.000029/2018-29 - Eletrônico Voto: 1826/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

046. Processo: 1.18.002.000365/2017-81 - Eletrônico Voto: 1825/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. A representante informa a existência de um site da internet contendo historinhas em
quadrinhos  direcionadas  ao  público  infantil  que  mostram  como  se  suicidar  com  uma  corda.
Possível crime de induzimento ou instigação ao suicídio (CP, art. 122). Foi proferido despacho,
convertendo o julgamento em diligência, a fim de que, antes da análise acerca do arquivamento
promovido,  fossem adotadas  as  providências  investigativas  previstas  no  Roteiro  de  Atuação:
Crimes  Cibernéticos.  A Procuradora  da  República  oficiante,  em síntese,  formulou  Pedido  de
Reconsideração argumentando que o objeto da investigação é delimitado a apurar suposto site de
historinhas em quadrinhos que ensinaria como praticar suicídio por enforcamento e que a conduta
em  questão  seria  atípica,  dada  a  indeterminabilidade  das  supostas  vítimas.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A equipe técnica que analisou o site acostou aos autos
fotos contidas na referida página virtual que está na língua inglesa. Para a configuração do crime
do  art.  122  do  CP  é  necessário  que  o  sujeito  passivo  seja  pessoa  determinada,  não  se
enquadrando na tipificação o induzimento ou instigação genéricos, como é o caso dos autos. O
conteúdo da página, que chega a ser macabro, é idêntico a incontáveis outros sites existentes no
mundo virtual que ensinam técnicas de suicídio. O MPF, apesar de sua função de fiscal da lei e
protetor dos direitos fundamentais básicos, não detém condições práticas de combater esse tipo
de conduta, principalmente na seara virtual, de modo a efetivamente banir esse tipo de página,
exceto se ocorrer um crime em concreto de competência federal. Igualmente não há fundamento
para eventual  declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  visto que não há notícia
acerca da ocorrência concreta de qualquer crime por meio da utilização das informações contidas
no site investigado. Até mesmo o eventual delito de fazer apologia a fato criminoso ou a autor de
crime não restou enquadrado da conduta em análise. Ausência de materialidade. Inexistência de
justa causa. Homologação do arquivamento.

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

047. Processo: 1.20.000.001892/2017-74 Voto: 1837/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Um estudante teria entrado nas instalações do Instituto Federal de Educação do
Mato Grosso e quebrado um vidro do prédio, possivelmente no intuito de praticar furto. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Conclui-se que o jovem apresentava sinais de
embriaguez e entrou no imóvel para se esconder de agressores, após confusão em uma festa de
que  havia  participado.  Ausência  de  dolo  de  furto.  Valor  do  vidro  quebrado  insignificante,
remanescendo  eventual  reparação  na  esfera  cível.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.22.026.000064/2017-56 Voto: 1836/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime de desobediência (CP, art.  330),  tendo em vista o
descumprimento  de  decisão  judicial  por  parte  de  gerente  de  banco  privado  para  prestar
informações.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  restou
esclarecido que houve a apresentação das informações. Atipicidade da conduta. Cumprimento da
ordem.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

049. Processo: 1.23.000.000437/2009-30 Voto: 1839/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Eleitoral. Possível prática do crime de falsificação de documento particular (CE, art.
350)  para  fins  eleitorais.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Suposto  crime
eleitoral  cometido  em  novembro  de  2008.  Pena  máxima  cominada  de  3  anos  de  reclusão.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
IV). Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.23.000.003219/2016-86 Voto: 1795/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299), em razão da utilização de
cestas básicas para fins eleitorais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a
empresa  informou  que  transportava  cestas  básicas,  devidamente  fornecidas  pela  Assembleia
Legislativa do Estado do Pará, que, por sua vez, encaminhou cópia do Ato da Mesa Diretora que
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autorizava a concessão das cestas básicas. Elementos de informações até então colhidos não
apontam para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.  Ausência  de  elementos  mínimos de  crime
eleitoral que justifiquem 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.

051. Processo: 1.23.000.003238/2017-93 - Eletrônico Voto: 1917/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando a
realização  de  comentários  ofensivos  a  determinada  religião  em rede  social,  que  incitariam o
preconceito religioso e configuraria suposto crime de ódio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Embora as opiniões da representada tenham se dado em termos inapropriados, elas
ocorreram no exercício regular de direito, qual seja, o da liberdade de expressão. Não verificação
de que a declaração de ideias tenha sido praticada fomentando a discriminação racial, social e
religiosa  em  relação  a  determinados  grupos,  ferindo  a  dignidade  humana.  A  autora  dos
comentários  exteriorizou  o  que  entende  a  partir  de  leituras  de  passagens  bíblicas  em  suas
manifestações, fazendo-o em tom inadequado e depreciativo, mas não em gravidade suficiente
capaz de configurar uma conduta típica. 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.

052. Processo: 1.23.002.000106/2012-85 Voto: 2009/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: Inquérito Civil Público. Atropelamento de motociclista, envolvendo veículo oficial. Possível crime
de lesão corporal culposa (art.  303 do CBT). Indivíduo teria sido atropelado, quando conduzia
motocicleta, por um veículo do IBAMA guiado por agente da autarquia, em abril de 2010. A vítima
informou ter avistado garrafas de bebidas alcoólicas no veículo. O agente da autarquia confirmou
o atropelamento, mas afirmou que se tratava de uma estrada de areia, em uma curva, que a
motocicleta carregava três pessoas, todas sem capacete, supostamente embriagadas e que o
motociclista teria perdido o controle da direção, vindo a colidir com o veículo do Ibama. Informou
ter adotado as medidas necessárias para atendimentos médicos e que teria comunicado o fato à
chefia imediata. A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF homologou o arquivamento no
que diz respeito à possível prática de improbidade administrativa. Os autos foram remetidos a esta
Câmara para análise de matéria criminal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Considerando-se que não há notícias de quaisquer das hipóteses do § 1o do art. 302 do Código
de  Trânsito  Brasileiro,  não  tendo  sequer  ocorrido  exame  pericial  à  época,  e  que  os  fatos
ocorreram em abril de 2010, já operou-se a prescrição em relação à possível configuração de
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB), tendo em vista
que a pena máxima prevista para este crime é de dois anos de detenção e que, conforme previsto
no art. 109, V do CP, a prescrição da pretensão punitiva ocorre no período de 4 anos, a contar da
data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: 1.23.003.000183/2009-20 Voto: 1774/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Inquérito Civil Público. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP,
art. 203). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para o Conselho Institucional do
MPF  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). No caso dos autos,  entretanto,  os fatos narrados remontam a período
anterior ao ano de 2009, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Injustificável 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.

054. Processo: 1.24.000.001486/2014-10 Voto: 1781/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Noticiante  relata  supostas  irregularidades  em sua  relação  de
trabalho com a empregadora (empresa privada). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Oitiva da representante. Realização de pesquisa pela Assessoria de Pesquisa e
Análise/PB. Encaminhamento de ofício à Receita Federal,  que informou não haver ação fiscal
contra  a  referida  empresa,  bem  como  a  ausência  de  interesse  fiscal  no  contribuinte  citado.
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, 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.

055. Processo: 1.25.000.000634/2018-75 - Eletrônico Voto: 1987/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Candidata
teria prestado informações falsas no Processo Seletivo 2016/2017 da Universidade Federal do
Paraná, quando se autodeclarou parda para concorrer a uma das vagas do curso de medicina no
grupo específico, cujas as vagas são reservadas por meio do sistema de cotas étnico-raciais.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  critérios  fixos  para
determinação do enquadramento racial. Subjetividade do conceito "raça". Declaração baseada na
íntima  convicção  do  indivíduo.  Ausência  de  comprovação  de  dolo  na  conduta.  Atipicidade.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.30.001.002362/2013-63,  603ª  Sessão  de  Revisão,  de
18/08/2014,  unânime  e  Processo  nº  1.24.000.000443/2017-60,  696ª  Sessão  de  Revisão,
13/11/2017, unânime. Homologação do arquivamento.

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

056. Processo: 1.25.000.003439/2017-16 - Eletrônico Voto: 1790/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato.  Eventual  tentativa de violar  a legislação eleitoral,  mediante a criação, por lei
especifica, do Sistema Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente, no Estado do Paraná.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Requisição  de  informações  acerca  da
observância das condições impostas pelo § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece:
"no  ano  em que se  realizar  eleição,  fica  proibida  a  distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou
benefícios  por  parte  da  Administração  Pública,  exceto  nos  casos  de  calamidade  pública,  de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior". Após leitura acurada da minuta do anteprojeto de lei, bem como tendo em
vista  a  informação prestada  pela  Casa  Legislativa,  verifica-se  que  o  objetivo  é  regulamentar
serviço social mediante lei específica para que possa, desde que preenchido os requisitos da
legislação eleitoral ser fornecido em ano eleitoral. Caso o projeto de lei seja promulgado, estar-se-
ia  evitando  o  engessamento  da  administração  pública  quanto  ao  serviço  social  de  suma
importância.  Ressalta-se,  contudo,  para  que eventual  distribuição de benefícios  com base  no
Sistema Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente não seja considerado como conduta
vedada pela legislação eleitoral, importante frisar que este deve, além de ser autorizado por lei,
estar também em execução orçamentária em exercício financeiro anterior ao do ano da eleição.
Evidente ausência de ilicitude eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

057. Processo: 1.25.008.000111/2018-59 - Eletrônico Voto: 1806/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). A beneficiária
obteve  judicialmente  o  benefício  de prestação  continuada à  pessoa  portadora  de  deficiência,
conforme acórdão datado de 19 de maio de 2008. No entanto, segundo apurou o INSS, o referido
benefício foi mantido irregularmente desde 01/07/2012 pois superada a renda familiar per capita
considerada  tida  como teto  para  percepção  do  benefício  de  prestação  continuada.  Benefício
cessado em 27/11/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Não obstante, a
análise quanto ao direito de receber o benefício em tela passa pela verificação do preenchimento
de outros requisitos, não somente pelo objetivo do critério econômico estabelecido em Lei. Em
recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na Rcl 7.374, ao exercer juízo sobre o
critério  econômico  aventado  pela  Lei  nº  8.742/93,  a  Suprema  Corte  declarou  a
inconstitucionalidade do § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, que estabelece a renda mensal per
capita inferior a 1/4 do salário-mínimo para a concessão de benefício a idosos ou deficientes. No
julgamento, consignou-se que o parâmetro adotado pela Lei está defasado, sendo inidôneo para
caracterizar a situação de miserabilidade dos beneficiários. Nota-se, portanto, que a aferição da
necessidade do benefício de prestação continuada não é tarefa objetiva, muito menos simples,
haja vista os diversos fatores influenciadores da situação fática em que se encontra o pretenso
beneficiário.  Neste momento, entretanto, eventuais constatações seriam feitas para análise de
situação pretérita e sujeitariam-se aos elementos que seriam colhidos com base somente em
indícios,  inviáveis,  portanto,  a  caracterizar  a  ilicitude  da  vantagem  recebida.  Não  há  prova
suficiente  da  materialidade  do  suposto  delito,  bem  como  inexiste  linha  investigatória
potencialmente idônea para colheita de elementos probatórios diversos dos que já constam nos
autos. 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.

058. Processo: 1.26.000.001914/2015-11 Voto: 1981/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Civil. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Representação  particular  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  relatando  que
determinada prefeitura municipal faz incidir sobre a folha de pagamentos de diversos prestadores
de serviços a contribuição previdenciária, mas não a repassa ao INSS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Encaminhamento de ofício à Receita Federal do Brasil, que
informou  não  haver  ação  fiscal  em  desfavor  do  referido  sujeito  passivo  envolvendo  o  ano-
calendário  de  2015.  Inexistência  de  indícios  de  prova  para  dar  seguimento  ao  expediente,
considerando que a notícia apresentada faz somente uma alusão genérica e vaga quanto aos
fatos. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para identificar
quais  contribuições  que  eventualmente  deixaram  de  ser  repassados  para  a  autarquia
previdenciária.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°1.23.000.001013/2015-31,  Voto  n°
1488/2018, jugado na Sessão n° 708, de 12/03/2018, unânime). 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.

059. Processo: 1.26.004.000267/2017-51 - Eletrônico Voto: 1807/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  com  o  objetivo  de  apurar  notícia  de
compensações  tributárias  indevidas  realizadas  por  escritório  de  advocacia,  contratado  pela
Prefeitura de São José do Egito/PE para a prestação de serviços de planejamento, suspensão e
recuperação de contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. A Receita Federal informou que
o  Município  realizou  compensações  previdenciárias  nas  competências  de  3/2015,  7/2015  e
9/2016, no valor total compensado de R$ 273.148,64. Entretanto, segundo a Receita Federal, foi
indicado  na  GFIP,  corretamente,  as  competências  que  originaram  os  créditos  utilizados  na
compensação, nas quais se verificou a ocorrência de pagamento a maior que o devido, em favor
do contribuinte, no valor de R$ 281.901,27 e, diante disso, as compensações realizadas seriam
procedentes. 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.

060. Processo: 1.29.000.000259/2018-14 - Eletrônico Voto: 1827/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposta prática de crime tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Relato de que um
site de relacionamentos estaria permitindo o cadastramento de menores de idade em sua rede.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante anexou e-mails enviados à
empresa, nos quais noticia a presença de uma menor de 18 anos no site. O preposto da empresa,
em resposta, informou-lhe que o perfil da suposta menor foi suspenso. Os termos e condições de
utilização do site refletem a preocupação do administrador em impedir que menores de idade se
cadastrem na referida página de encontros. Constam advertências acerca da impossibilidade de
menores  de 18  anos utilizarem o  site,  bem como de  veiculação  de material  pornográfico  ou
atividades ilegais. Informar à empresa a respeito da eventual presença de menores de idade na
plataforma é uma das condições aceitas pelo contratante do serviço. Ao tomar conhecimento de
irregularidades, a página suspende o perfil do usuário visando impedir a utilização do site por
menores de idade. Ausência de indícios de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.29.000.000640/2017-01 Voto: 1991/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, arts. 1°, I e/ou
2º, I). Comunicação de que foram encontrados valores, vinculados ao investigado, creditados em
conta depósito  e  investimentos  cuja  origem dos recursos não fora  devidamente  comprovada.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiada,  a  Receita  Federal
informou que o procedimento administrativo fora objeto de acórdão da DRJ/RJO, que manteve
integralmente  o  crédito  tributário  impugnado.  Entretanto,  ainda  é  possível  a  interposição  de
Recurso Voluntário perante o CARF, não tendo ocorrido a consolidação dos débitos tributários.
Inexistência de providências concretas a serem tomadas pelo MPF até a efetiva consolidação dos
débitos.  Ademais,  a  Procuradora  da  República  oficiante  determinou  à  Secretaria  Criminal  "
SECRIM  da  PR/RS  o  monitoramento  dos  procedimentos  administrativos  referidos,  para  que
comunique eventuais mudanças em sua situação para que, se for o caso, deflagre a competente
ação 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.

062. Processo: 1.29.000.003794/2017-46 Voto: 1842/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsificação de documento público, consistente em diploma de bacharel
em nutrição sem registro no MEC. O investigado teria enviado referido diploma, via whatsapp, a
uma  amiga  que,  desconfiada,  resolveu  certificar-se  da  veracidade  do  documento  perante  a
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Após averiguações, constatou-se que o diploma enviado eletronicamente era
falso, uma vez que não fora expedido pela Faculdade. Esclarecimentos prestados pelo suspeito
de que a apresentação do referido diploma à amiga teria  sido uma brincadeira.  Ausência  de
potencialidade lesiva da conduta, porquanto o documento trata-se de uma cópia remetida por via
eletrônica,  não  havendo  notícias  de  que  tenha  sido  apresentado  perante  autoridade  pública,
inclusive sendo informado pela amiga do suspeito que o diploma não foi enviado com a intenção
de uso em qualquer instituição. 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.

063. Processo: 1.29.003.000098/2018-39 - Eletrônico Voto: 1985/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  informando  que  funcionário  do  monitoramento  da  CEF  ligou  para  a
Superintendência Regional da Polícia Federal para comunicar que um indivíduo teria quebrado os
vidros de agência localizada em Novo Hamburgo/RS e se dirigido aos caixas eletrônicos, nos
quais teria procedido a malfeitos, fugindo do local posteriormente. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Em momento posterior, o mesmo funcionário da CEF ligou novamente para a
Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  comunicando  que  funcionário  de  empresa  de
segurança chegou no local e verificou que nada havia sido alterado, nem havia vidros quebrados,
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nem caixas automáticos alterados. Ausência de materialidade delitiva. Inexistência de fundamento
para a propositura de ação penal pública. Homologação do arquivamento.

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

064. Processo: 1.29.012.000059/2018-22 - Eletrônico Voto: 1779/2018 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Pagamento  de
benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  beneficiária,  ocorrido  em  10/07/2009.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Não houve saques após o óbito da
beneficiária, somente o pagamento (depósito) em conta bancária vinculada para o recebimento do
benefício.  Constatado  o  equívoco  da  própria  autarquia  previdenciária,  a  instituição  financeira
procedeu a devolução integral dos valores depositados indevidamente. Ausência de elementos
mínimos de conduta ilícita. Homologação do arquivamento.

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

065. Processo: 1.35.000.000112/2018-27 - Eletrônico Voto: 1934/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  benefício  previdenciário,  no  período  de  24/07/2007  a  30/09/2007,  gerando  um
prejuízo ao INSS no valor originário de R$ 849,00. Constatação de que a certidão de nascimento
apresentada em nome da investigada, suposta titular do benefício, não foi localizada no cartório
de origem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento originado a partir de
operação  realizada  pela  Polícia  Federal,  que  verificou  que  indivíduos  criavam  certidões  de
nascimento  falsas,  de  pessoas  que  não  existiam  e,  com  isso,  obtinham  os  documentos
necessários  para  o  requerimento  de  benefícios  previdenciários.  Não  verificação  de  qualquer
conduta irregular por parte do servidor do INSS, no caso concreto. Não localização da pessoa
responsável pelo requerimento e apresentação da certidão falsa. Fatos ocorridos há mais de 10
(dez) anos. 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.

Homologação parcial de Arquivamento

066. Processo: JF/ES-INQ-2015.50.01.002217-9 Voto: 1802/2018 Origem:  COJUD/PRES  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/ES

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III). Investigado que
exerceu o cargo de professor da Universidade Federal do Espírito Santo, por 28 dias, e, ao pedir
exoneração, teria deixado de restituir  um notebook à instituição que estava sob sua custódia.
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora  o  investigado  tenha  retido  o
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computador  portátil  de  propriedade  da  UFES  a  conduta,  por  si  só,  não  é  suficiente  para
caracterizar o ânimo de apropriação, sobretudo considerando que, ao ser cobrado, procedeu a
devolução do equipamento. Evidente ausência de dolo específico. Homologação do arquivamento
parcial. 2) Possível crime de falsidade documental (CP, art. 297). Declínio de atribuições entre
membros do Ministério Público Federal.  Inexistência de conflito  neste  momento.  Aplicação do
Enunciado nº 25: Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para
outro no âmbito do próprio Ministério Público Federal. Não conhecimento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

067. Processo: 1.29.000.002076/2017-52 Voto: 1767/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Manifestação
particular apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão relatando que o investigado estaria
vendendo produtos sem a emissão de nota fiscal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  que  o  contribuinte  em  questão  não  foi  objeto  de
procedimento fiscal, bem como que não constatou indícios relevantes de eventual infração fiscal.
Possível  sonegação  de  Imposto  Sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  "  ICMS,  de
competência estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
MPF  para  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Voto  n°  1147/2017,  Processo  n°
1.17.001.000187/2016-54,  sessão  n°  673,  de  06/03/2017,  unânime.  Recebimento  do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

068. Processo: JF/SP-0009198-64.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1768/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO MEDIANTE USO DE
CHEQUE  FALSO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  CP,  ART.  171,  §3º.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  LC  Nº  73/95,  ART.  62,  VII.
TENTATIVA. LOCAL EM QUE FOI PRATICADO O ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a prática, em tese, do
delito  capitulado no art.  171,  3º  c/c  art.  14,  II  do CP,  em razão da tentativa de obtenção de
vantagem indevida através da apresentação para depósito de cheque falso. 2. O cheque falso
seria sacado em conta mantida em agência da CEF em Itaboraí/RJ e foi depositado em agência
do Banco do Brasil em São Paulo/SP. Todavia, o valor não chegou a ser pago, em razão de o
cliente ter negado a emissão do cheque após ser questionado pelo gerente da CEF, não havendo
a consumação do delito de estelionato. 3. As investigações se iniciaram na esfera estadual em
Itaboraí/RJ, onde o inquérito foi objeto de decisão de declínio de competência para a Justiça
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Federal, tendo o Juízo determinado a remessa para a Justiça Federal de São Paulo, lugar onde
foi praticado o último ato de execução. 4. Em São Paulo o IPL foi objeto de decisão de declínio de
atribuição pelo Procurador da República oficiante na PR/SP, em razão de precedentes do STJ e
da 2ª CCR no sentido de que em crimes de estelionato mediante a compensação de cheques
falsos a competência é do local onde consumado o delito, ou seja, da agência da conta que teve o
prejuízo. 5. Nos termos 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. Assim, tendo em vista que o crime em questão não foi consumado, bem
como o fato de o último ato de execução do crime de estelionato tentado ter ocorrido em São
Paulo/SP, a atribuição persecutória é do órgão do Ministério Público Federal oficiante em São
Paulo/SP. 9. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição da Procuradoria da República em
São Paulo/SP, ora suscitada.

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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

069. Processo: JF-GO-INVEST-0034296-
63.2017.4.01.3500

Voto: 1874/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA CTPS. CP,
ART. 297, § 4º. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR).
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA FEDERAL.  ENUNCIADO  Nº  27.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Vara do
Trabalho de Pires do Rio/GO, comunicando possível prática do crime descrito no art. 297, §4º, do
CP, em razão da ausência de anotação da CTPS de autora de reclamatória. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual por entender
que a competência para processar e julgar o crime de omissão de anotação de dados relativos a
contrato de trabalho na CTPS é da Justiça Estadual. 3. O Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Goiânia/GO discordou da promoção ministerial. Rejeitado o pedido de declinação de
competência  em favor  da  Justiça  Estadual,  os  autos  foram remetidos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP. 4. Matéria objeto do Enunciado nº 27
desta 2ª CCR: "A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do
Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social".
5. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC 139.401/SP, DJe 16/11/2015; CC 133.832/SP, DJe
01/10/2015;  CC  135.200/SP,  DJe  02/02/2015;  CC  127.706/RS,  DJe  03/09/2014.  6.  Não
homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

070. Processo: JF/MG-0052579-10.2017.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 2152/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de
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Guarapari/ES que, nos autos de embargos de terceiros, constatou que um veículo atingido pela
penhora na reclamação trabalhista, não era de propriedade do réu. Possível prática do crime de
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  por  parte  do  sócio-administrador  alvo  da  execução,
supostamente  responsável  pela  inserção  de  informação  falsa  em Declaração  do  Imposto  de
Renda de  Pessoa Física  juntada  ao  feito.  Domicílio  fiscal  do  investigado  na  cidade  de  Belo
Horizonte/MG. Manifestação do Procurador da República oficiante na PR/MG, requerendo fosse
suscitado conflito de competência perante o STJ por entender que, no caso, a conduta descrita
nos autos se amolda ao descrito no art. 304 do CP, pois nos autos da reclamatória em comento é
que foi  identificado o uso do documento falso (Declaração de IRPF),  recaindo a competência
sobre o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES. Aplicação da Súmula nº 546 do STJ.
Discordância do Juízo da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que firmou a sua
competência e, uma vez considerando o pedido de declínio de competência equiparado ao de
arquivamento indireto, determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do
CPP c/c o art. 62, inc. VII, da LC nº 75/93. Conhecimento da presente remessa como Conflito de
Atribuições. É dos autos que os fatos ocorreram perante a Justiça do Trabalho de Guarapari/ES,
tendo o reclamado apresentado, nos autos da reclamatória, sua Declaração do Imposto de Renda
na qual fizera inserir bem que não era de sua propriedade, mas de terceiro. O bem móvel inserido
(um veículo) foi objeto de penhora e consequente oposição de embargos de terceiro, quando
descoberta a informação falsa. Ocorrência do crime de falsidade ideológica. Investigado que havia
prestado informação sabidamente falsa à Receita Federal do Brasil, de modo que o documento
público ideologicamente falso não exauriu sua potencialidade lesiva, permitindo sua reutilização
para o cometimento de outros delitos. Apuração que guarda pertinência com a inserção de dado
falso na Declaração do Imposto de Renda, ocorrido no domicílio fiscal do investigado, situado na
cidade de Belo Horizonte, independentemente da pessoa ou instituição prejudicada pelo seu uso
indevido. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição do Procurador da República oficiante na
PR/MG, ora suscitante.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento do
conflito para fixar a atribuição do Procurador da República oficiante na PR/MG, ora suscitante, nos
termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

071. Processo: JF-RJ-0506840-38.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 2028/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar a possível  prática dos delitos de dano ao patrimônio
público contra a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS " ECT e lesão corporal
contra  o  funcionário  dos  Correios.  CP,  arts.  129  e 163.  Carteiro  que,  quando da entrega  de
correspondência,  teria  feito  gracejos  de  cunho  sexual  a  uma  mulher  casada.  Ao  tomar
conhecimento do fato, o marido da mulher em questão teria tomado satisfação com o carteiro,
agredindo-o com soco e empurrão, além de ter chutado e arremessado contra o chão a bicicleta
dos Correios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Notícia de que o
carteiro ajuizou ação cível pedindo mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos
morais, que teria resultado em acordo de pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma
parcelada. Informações de que a bicicleta utilizada no dia dos fatos pelo funcionário dos Correios
não precisou de reparos. Crime de dano (CP, art. 163) não caracterizado. As testemunhas do caso
relataram, de forma unânime, que a possível agressão foi motivada por um suposto assédio que o
Carteiro  teria  praticado.  Agressão  que  não  estava  relacionada  ao  exercício  da  função.
Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam qualquer  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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072. Processo: JF/SP-0000999-82.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 2019/2018 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 para apurar  suposta prática de crime contra  a  saúde pública em
decorrência da apreensão de dois frascos do medicamento Oxandrolona, sem registro sanitário
na ANVISA, remetidos via Correios da cidade de São Paulo/SP para Tangará da Serra/MT. CP, art.
273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). Fato verificado no âmbito
doméstico. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar, no momento,
a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

073. Processo: JF-CTV-0008023-08.2012.4.03.6106-
INQ

Voto: 1958/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  36ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CATANDUVA/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime de  estelionato  em desfavor  da  Caixa
Econômica  Federal.  Notícia  de  que  correntista  da  referida  instituição  bancária,  na  data  de
06/08/2012, informou que fora depositado em sua conta, sem o seu consentimento, e por pessoa
desconhecida, um cheque no valor de R$ 18.500,00 e, malgrado tenha havido contraordem de
pagamento do título, a totalidade do valor depositado foi retirada por terceiro. CP, art. 171, § 3º.
Promoção de arquivamento fundada na assertiva de que a autoria da fraude não restou elucidada.
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Catanduva/SP. Remessa dos autos nos termos do
art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo consta dos autos, embora o cheque
apresentasse  contraordem no sistema do banco,  o  valor  depositado  foi  sacado em terminais
eletrônicos na cidade de Araraquara e transferido para outras contas nas cidades de Ibitinga/SP e
Américo Brasiliense/SP, sendo também utilizado para o pagamento de contas, inclusive IPVA e
licenciamento de veículos. Parte do produto da fraude foi também creditada em favor de um dos
investigados  (C.H.M.P.),  titular  de  conta  na  CEF,  que  efetuou  uma  transferência  e  realizou
prontamente  o  saque  indevido.  Apuração  não  alcançou  êxito  na  identificação  do  autor  do
preenchimento do cheque, mas evidenciou a existência de prova do prejuízo sofrido pela CEF,
bem como indícios da obtenção de vantagem ilícita por parte de quatro investigados (L.C.D.da S.,
M.R.F., R.Z. e C.H.M.P, esses dois últimos sócios de uma revenda de veículos). Necessidade de
melhor  esclarecimento  dos  fatos.  Arquivamento  prematuro.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

074. Processo: JF-GRU-0000122-37.2018.4.03.6119-
INQ

Voto: 1963/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. USO
DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  CHÁ  "CANNAMINT  TEE".  MPF:  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÃO AO MPE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA
DISCRIMINALIZAÇÃO DO USUÁRIO DE MACONHA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC.  IV.  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  INSISTÊNCIA NO  DECLÍNIO.  1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I, da
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Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de dez sementes de maconha, vinte e cinco sachês
de chá  "CANNAMINT TEE",  um isqueiro,  papel  de  emulação  e  dois  trituradores  de  material
entorpecente,  encontrados na bagagem de cidadão brasileiro  no Aeroporto  de Guarulhos.  As
malas  foram extraviadas  pela  companhia  aérea  de  voo  proveniente  da  Espanha,  e,  quando
localizadas, foram submetidas à inspeção de raio-X pela Receita Federal, tendo sido apreendidos
os mencionados produtos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  pelo  crime  do  art.  33,  caput,  da  Lei  n.  11.343/06,  pois  a  semente  da  maconha  não  é
considerada droga, não constituindo matéria-prima nem insumo destinado à preparação de droga.
Quanto à eventual tipificação da conduta no delito previsto no art. 334-A do CP (contrabando),
entendeu que não houve lesão ao bem jurídico tutelado em razão da pequena quantidade de
sementes apreendidas. Por fim, no que concerne ao chá "CANNAMINT TEE", entendeu que a
conduta se amoldaria ao art. 28 da Lei n. 11.343/06, não havendo dolo de traficar por parte do
agente,  sendo  nítido  que  era  para  consumo  pessoal  do  agente,  promovendo  o  declínio  de
atribuições para o Ministério Público do Estado de São Paulo no município de Guarulhos. 3. O
Juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos houve por bem discordar da promoção ministerial apenas
no tocante ao declínio de atribuições para análise da conduta de usuário em razão da apreensão
dos sachês de chá de maconha. Argumentou o Magistrado, com base em posicionamento que
estaria se formando no âmbito do STF (RE 635.659/SP), pelo descabimento da criminalização da
conduta íntima de usuário, manifestando-se, assim, pelo arquivamento do presente inquérito por
atipicidade. 4. Laudo pericial constatou a presença do princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol) no
chá "CANNAMINT TEE", e tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta,  pois o objeto
material do crime previsto no art. 28, §1º da Lei nº 11.343/06 não é apenas a droga em si, mas
também "substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica". 5. Verte dos
autos, nesse contexto, a subsunção do fato investigado, em princípio, ao descrito no art. 28 da Lei
nº 11.343/06, ante o trazer consigo produto entorpecente para consumo próprio, o que afasta,
assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  Ademais,  foram  apreendidos  também  apetrechos
utilizados justamente para o uso, apesar de não serem objetos proibidos. 6. A questão atinente à
(in)constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ainda não possui julgamento definitivo da
Suprema Corte, não havendo respaldo jurídico para a não aplicação da norma plenamente em
vigor.  7.  O  crime  de  uso  de  entorpecente  para  consumo próprio,  previsto  no  art.  28  da  Lei
11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do Juizado Especial
estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/2006
não  o  inclui  dentre  os  que  devem  ser  julgados  pela  Justiça  Federal.  (CC  201503271592,
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  STJ  -  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJE  DATA:25/04/2016
..DTPB:.). 8. Insistência no declínio de atribuições para o Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
declínio para o Ministério Público Estadual em relação ao delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, nos
termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

075. Processo: JF-GRU-0012474-95.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 1984/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 304 do CP,
tendo em vista o possível uso de documento falso (visto brasileiro) por parte de três cidadãos
nigerianos, quando do ingresso no território nacional em 04/07/2016. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, ressaltando que, embora constatadas a autoria
e a materialidade delitivas, concernente à suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304
do CP, a medida justifica-se pela circunstância de os investigados terem solicitado refúgio às
autoridades competentes, o que atrai a incidência do disposto no art. 10 da Lei nº 9.474/97. O
Juízo da 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP discordou da manifestação ministerial por considerar
não  ser  possível  o  arquivamento  do IPL enquanto  não  houver  decisão  acerca  do  pedido  de
refúgio, ordenando a baixa dos autos ao MPF, na forma da Resolução nº 63/09 do CJF. Em nova
decisão,  determinou  a  remessa  do  feito  a  esta  2ª  Câmara  nos  termos  do  art.  28  do  CPP,
acolhendo cota do MPF no sentido de que a análise das razões de arquivamento deve se dar em
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cada caso concreto, bem como comparando o caso com os de parcelamento tributário. Tendo em
vista que decorridos mais de dez meses desde a promoção de arquivamento, determinou-se a
devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para proceder à verificação junto ao
CONARE se já houve decisão acerca da solicitação de refúgio. Em resposta, informou o CONARE
que os pedidos de refúgio dos três estrangeiros ora investigados ainda aguardam análise, eis que
pendentes  da  realização  de  alguns  procedimentos.  Ratificação  das  razões  de  arquivamento
anteriormente expostas e reenvio dos autos a esta 2ª CCR. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV, da LC nº 75/93. Desnecessidade de prosseguimento do presente feito, tendo em vista que
nos termos do 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."  Hipótese na qual resta resguardada a segurança da
análise do caso concreto, em caso de indeferimento do pedido de refúgio. Precedente da 2ª CCR:
Voto  n°  375/2018,  Processo  JF-GRU-0010864-92.2016.4.03.6119-INQ,  sessão  n°  707,  de
26/02/2018, unânime. Insistência no arquivamento.

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

076. Processo: JF-MBA-0002136-43.2017.4.01.3901-
INQ

Voto: 1978/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível tentativa de estelionato, consistente em fraude a
concurso  público  (ocorrido  em fevereiro  de 2007)  para  o  cargo  de  técnico  administrativo  em
educação da UFPA, supostamente praticada pelo então coordenador do Campus Marabá, em
benefício  de candidata  no  certame e  bolsista  da Universidade.  Após correção  preliminar  das
provas, a candidata ora investigada ficou em primeiro lugar no concurso, com 100% de acerto. A
partir daí surgiram boatos na instituição de ensino da existência de relacionamento amoroso dela
com o coordenador do Campus, que teria (com o uso de corretivo) remarcado o gabarito dela
após a realização da prova. O setor responsável pelo concurso, localizado em Belém, resolveu
recorrigir as provas, focando nos candidatos aprovados que haviam utilizado corretivo no cartão
de respostas. As questões marcadas com corretivo foram desconsideradas. Passou assim a ora
investigada para a 44ª colocação, restando, pois,  desclassificada. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de materialidade delitiva. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Não houve nenhum processo administrativo na UFPA para
apuração dos fatos. Dos servidores do Campus Marabá ouvidos pela Polícia Federal, nenhum
confirmou  a  existência  de  relacionamento  amoroso  entre  os  investigados.  As  diligências
realizadas não esclareceram se as marcações com corretivo foram ou não feitas pela candidata;
se ela de fato acertou todas as questões ou se teve seu cartão de provas adulterado. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

077. Processo: JF/SP-0007539-20.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2002/2018 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 para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do
CP. Investigadas solicitaram a restituição de valores supostamente retidos no momento de um
saque realizado em agência da CEF. O gerente da agência confirmou que o saque foi efetivado
com sucesso e pelo sistema de monitoramento foi possível observar a cliente retirando o dinheiro
do  caixa.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  por  não  se  vislumbrar  a  subsistência  de
potencialidade lesiva do fato, visto que não houve dano ou prejuízo à CEF e as acusadas não
possuem antecedentes criminais. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo
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por  se  tratar  de  fato  típico  previsto  no  Código  Penal,  tratando-se  de  tentativa  de  crime  de
estelionato em que o valor  não é irrelevante,  não sendo possível  afastar  a  justa  causa para
persecução  penal  apenas  porque  o  crime  não  foi  consumado,  tampouco  por  ausência  de
antecedentes negativos das investigadas. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo auto
de  prisão  em  flagrante,  pelo  boletim  de  ocorrência  e  pelos  depoimentos  prestados  pelas
acusadas, que confessaram a tentativa de estelionato majorado. A partir das mensagens extraídas
do celular apreendido de uma das investigadas observa-se que uma das motivações do delito
teria sido o pagamento de uma dívida. O valor do dano que em tese poderia ter ocorrido equivale
a quase duas vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos, valor que não é irrelevante para o
crime  de  estelionato  e  não  autoriza  a  conclusão  de  que  não  haveria  tipicidade  material.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

078. Processo: PRM-JND-3422.2017.000074-9-INQ Voto: 2072/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de denunciação caluniosa (CP, art.  339). Suposta conduta atribuída a
cidadão, que teria dado causa à instauração de investigação policial contra os representantes
legais de empresa de mão de obra. O investigado encaminhou à Procuradoria da República do
Município de Campinas uma notícia que imputava falsamente fato criminoso, previsto no artigo
149 do CP,  aos  representantes legais  da referida empresa.  Revisão  de  arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). O Inquérito Policial instaurado contra os representantes legais da empresa
transcorreu  normalmente,  não  restando  comprovada  a  materialidade  e  autoria  da  conduta
investigada, uma vez que a empresa em questão passou por fiscalização realizada por órgão
competente para averiguação da veracidade dos fatos, a qual constatou não haver irregularidades
no tocante  as  condições  de trabalho  dos  empregados.  O presente  IPL foi  instaurado  ante  a
provável prática de denunciação caluniosa pelo investigado, que trabalhava na empresa como
coordenador técnico de segurança do trabalho, o qual alegou que todas as irregularidades por ele
descritas eram verdadeiras, entretanto, haveriam sido sanadas antes da fiscalização, não tendo
como comprová-las  ao MPF.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

079. Processo: TRE-SP-ILP/TCO-0000044-
83.2017.6.26.0133

Voto: 1499/2018 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE SÃO PAULO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime definido  no  art.  25  da  Lei
Complementar nº 64/901. Investigada que manejou Ação de Impugnação de Mandato Eletivo "
AIJE em face de candidatos a prefeito e vice-prefeito na antevéspera das eleições municipais do
ano de 2016, considerando que o candidato a vice-prefeito detinha cargo de vice-provedor em
uma "santa casa", do qual não havia se desincompatibilizado. Ampla divulgação da propositura da
AIJE nas  redes  sociais  por  integrantes  da  coligação  da  investigada.  Propositura  de Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura uma semana antes da AIJE, fora do prazo. Condenação
em litigância de má-fé pela sentença proferida na AIJE, já transitada em julgado. Promoção de
arquivamento  fundada na  ausência  de  materialidade  delitiva.  Discordância  do  Juízo  Eleitoral.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 1) As alegações despedidas pela
ora investigada, que era representante de coligação, pautavam-se em fatos que, prima facie, não
eram de conhecimento público e notório, restando-lhe, assim o direito potestativo de propor a
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ação,  tal  como  fez.  O  documento  de  desincompatibilização  só  veio  à  tona  quando  da
apresentação da contestação da coligação adversária; 2) Não se identifica qualquer irregularidade
no tocante ao fato de a AIJE ter sido protocolizada na antevéspera das eleições, haja vista que tal
ação pode ser manejada até a data da diplomação; 3) Não serve como fundamento para imputar
a autoria à investigada o fato dos integrantes da coligação terem publicado em suas redes sociais
o protocolo da ação. Não houve publicação realizada por ela. Caso em que não se vislumbra dolo
no cometimento do delito  preconizado no art.  25 da LC nº  64/90.  Falta  de justa  causa para
prosseguir na persecução. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

080. Processo: JF/PR/CUR-5003047-
13.2013.4.04.7009-INQ - Eletrônico 

Voto: 2021/2018 Origem:  GABPR12-GFMC  -
GERALDO  FERNANDO
MAGALHAES CARDOSO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  em decorrência  do  uso  de  documentos  falsos  para  obtenção  de  financiamento  de
veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do
Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de  31/7/2017)  a
respeito da matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação
de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo
particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a
utilização de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição
financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal,
não afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada na  140ª Sessão de Coordenação,  de 23/10/2017).  Operação  de financiamento  não
verificada. 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.
Ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual para persecução do
delito.  Caracterização  de  conflito  de  atribuições  entre  o  MPF  e  o  MPE,  a  ser  dirimido  pela
Procuradora-Geral  da  República,  conforme  preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do
Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678,
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem cabe dirimir
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

081. Processo: 1.00.000.005200/2018-31 Voto: 2026/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  em decorrência  do  uso  de  documentos  falsos  para  obtenção  de  financiamento  de
veículo perante instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do
Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de  31/7/2017)  a
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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. 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.
Ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual para persecução do
delito.  Caracterização  de  conflito  de  atribuições  entre  o  MPF  e  o  MPE,  a  ser  dirimido  pela
Procuradora-Geral  da  República,  conforme  preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do
Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678,
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem cabe dirimir
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

082. Processo: 1.14.015.000115/2017-41 Voto: 2247/2018 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. O Relator 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
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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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencido o relator,  Dr.  José Bonifácio  Borges de Andrada.  Participou da votação o Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

083. Processo: 1.14.015.000120/2017-53 Voto: 1820/2018 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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

084. Processo: 1.14.015.000126/2017-21 Voto: 2249/2018 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
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apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de um rádio transceptor 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.  O  Relator  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  o
transceptor apreendido não possui homologação expedida pela ANATEL, não pode ser colocado
em operação no país.  Ainda segundo informou a autarquia,  não houve sequer formulação de
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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencido o relator,  Dr.  José Bonifácio  Borges de Andrada.  Participou da votação o Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

085. Processo: 1.29.009.000042/2018-24 - Eletrônico Voto: 1801/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 3.022,70 em poder do
investigado,  durante  abordagem  pela  Receita  Federal  na  BR-158,  na  região  de  Santana  do
Livramento/RS. Tributos estimados em R$ 1.511,35. 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$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta
ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que apresenta um outro registro de auto
de infração com apreensão de mercadoria, nos últimos 5 anos (Processo Administrativo Fiscal nº
11007.721526/2015-78, tributos iludidos R$ 1.640,90). Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à
ordem tributária.  Inaplicabilidade  do princípio  da insignificância.  Enunciado  nº  49  da 2ª  CCR.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

086. Processo: 1.29.009.000052/2018-60 - Eletrônico Voto: 2250/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Voto-Vencedor. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho,
em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 10.921,52
(dez mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) em poder da investigada,
durante abordagem pela Receita Federal na BR-158, na região de Santana do Livramento/RS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique
aquém  daquele  tido  como  parâmetro  para  aferição  da  insignificância  da  ação  delituosa  (R$
20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela.
Investigada que apresenta outros dois registros de procedimento administrativo fiscal relacionados
com a 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencido o relator,  Dr.  José Bonifácio  Borges de Andrada.  Participou da votação o Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

087. Processo: 1.29.009.001179/2017-15 - Eletrônico Voto: 2252/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Voto-Vencedor. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho,
em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 2.642,15
(dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) em poder do investigado, durante
abordagem  realizada  na  BR-290,  altura  do  município  de  Rosário  do  Sul/RS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém
daquele  tido  como  atual  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.
Investigado que, conforme o sistema COMPROT, apresenta outro registro de auto de infração com
apreensão de mercadoria, nos últimos cinco anos (08/02/2014). Hipótese de efetiva e recorrente
lesão  à  ordem  tributária.  Inaplicabilidade  do  princípio  da  insignificância  ao  caso  vertente.
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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencido o relator,  Dr.  José Bonifácio  Borges de Andrada.  Participou da votação o Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

088. Processo: 1.29.009.001192/2017-74 - Eletrônico Voto: 2071/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 3.890,52 em poder do
investigado, durante fiscalização da polícia Rodoviária Federal em Rosário do Sul/RS. Tributos
estimados em R$ 1.410,45. 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$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a
incidência  da  tese  da  bagatela.  Investigado  que  apresenta  dois  outros  registros  de  auto  de
infração com apreensão de mercadoria, nos últimos 5 anos (processos administrativos fiscais nº
12457.723176/2015-49 e nº 11007.720681/2017-39, tributos iludidos, respectivamente, R$ 778,44
e R$ 1.164,63). Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.
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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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

089. Processo: 1.29.009.001197/2017-05 - Eletrônico Voto: 2080/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 1.173,45 (um mil, cento e
setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) em poder da investigada, durante abordagem
realizada  no posto  da  Receita  Federal  do  Brasil  em Santana  do  Livramento/RS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém
daquele  tido  como  atual  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, conforme o sistema COMPROT, apresenta 4 (quatro) outros registros de auto de
infração  com apreensão de  mercadoria,  nos  últimos 5  (cinco)  anos  (25/06/2015,  31/03/2016,
11/11/2016  e  27/04/2017).  Hipótese  de  efetiva  e  recorrente  lesão  à  ordem  tributária.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso vertente.  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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

090. Processo: 1.13.001.000032/2018-29 - Eletrônico Voto: 2001/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  recebida  em  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão  em  que  o  representante  aduz  a  existência  de  possível  fraude  na  contratação  de
empréstimo consignado. Segundo o relato, o representante verificou que havia um depósito em
sua  conta  bancária  em  um  banco  privado  e  na  agência  do  INSS  verificou  descontos  de
empréstimo consignado na folha de pagamento de sua aposentadoria. Diante dos fatos registrou
boletim  de  ocorrência,  bem  como  fez  reclamações  ao  banco  e  ao  INSS  pelo  Canal  da
Previdência.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Já  tramita  na  PRM-
Tabatinga/AM procedimento tendente a verificar a atuação da agência do INSS em Tabatinga/AM
na  contestação  de  empréstimos  consignados  supostamente  fraudulentos  (IC  nº
1.13.001.000122/2016-58),  razão pela  qual  é  desnecessária  a  abertura  de procedimento para
averiguar suposta irregularidade, para não incorrer em bis in idem. Dos fatos narrados, verifica-se
a ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União que justifique a tramitação do
presente feito no âmbito do MPF. Na hipótese, eventual prejuízo é apenas do contratante e da
instituição  financeira  privada.  Possível  crime  entre  particulares.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

091. Processo: 1.16.000.003889/2017-18 - Eletrônico Voto: 2020/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata que a representante e sua família seriam vítimas de um complexo
esquema de perseguição perpetrado por um algoz mediante instalação de escutas, grampos e
câmeras em sua residência temporária, no apartamento de seu filho, no município de Goiânia,
bem  como  em  sua  residência  permanente,  na  cidade  de  Salvador.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não aponta indícios mínimos de afetação a bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  concretos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

092. Processo: 1.18.001.000260/2018-12 - Eletrônico Voto: 1919/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

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

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

093. Processo: 1.22.020.000078/2018-19 Voto: 2025/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  de
advogado que  não teria  repassado valores (cuja  origem decorria  de benefício  previdenciário)
devidos ao seu cliente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Eventual prejuízo ao
patrimônio e à boa-fé de particular. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

094. Processo: 1.25.000.000907/2018-81 - Eletrônico Voto: 1847/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de racismo descrito no art. 20 da
Lei nº 7.716/89. Relato de que o noticiante, no período de dezembro/2015 a agosto/2017, em que
manteve vínculo empregatício com empresa estabelecida em Curitiba/PR, teria sofrido ameaças
discriminatórias por parte do gestor de sua área, que, por algumas vezes, lhe teria dito para cortar
o cabelo sob pena de perder o emprego ou de ter que exercer outra função na empresa. Revisão
de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da
conduta.  Episódios que ocorreram no ambiente de uma empresa privada, em conversa entre
particulares. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

095. Processo: 1.29.000.000629/2018-13 - Eletrônico Voto: 1846/2018 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 suposto esquema de pirâmide financeira. Possível crime
contra  a  economia  popular.  Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por
oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais,
cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF.
Ausência  de  indícios  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Situação  que  não  se
assemelha  aos  precedentes  da  2ª  CCR nos quais  se  entendeu pela  atribuição  do  Ministério
Público Federal (Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 20/03/2014;
Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014). Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

096. Processo: 1.30.001.000638/2018-83 Voto: 1824/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de ameaça (CP, art.  147).  A representante narra que seu aparelho celular  foi  invadido,
estando disponíveis todos os seus dados particulares, e que, diante de tal fato, estaria sendo
ameaçada  pelo  suposto  invasor.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Fatos
envolvendo  apenas  particulares.  Inexiste  nos  autos  informações  que  denotem  lesão  a  bem,
serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  e  fundacionais.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

097. Processo: 1.30.001.000755/2018-47 Voto: 1845/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima, na qual se relata a prática, em tese,
de agiotagem, lavagem de dinheiro, roubo de carga e prestação clandestina de serviços de TV,
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supostamente por quadrilha composta, entre outros integrantes, por membros da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, que atuariam nas localidades de Vista Alegre, Cordovil, Irajá, Brás de
Pina, Quitungo e Vila da Penha. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa
que não aponta indícios mínimos de afetação a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos concretos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

098. Processo: 1.30.020.000134/2018-35 Voto: 2023/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposto desvio de medicamentos de hospital estadual,  localizado em São
Gonçalo/RJ, por parte de servidor público. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 "
2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

099. Processo: 1.26.000.003520/2014-16 Voto: 1993/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar possível prática de improbidade administrativa em razão da
constatação de indícios de apropriação indébita e sonegação de contribuição previdenciária por
ocasião do julgamento das contas dos gestores da prefeitura de Belém de Maria/PE, relativas ao
exercício de 2009. Ao julgar as contas do gestor relativas ao exercício de 2009, o Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco constatou que o município de Belém de Maria/PE deixou de
recolher R$ 238.158,13 a título de contribuição previdenciária dos segurados, bem como que a
prefeitura deixou de recolher contribuição patronal no montante de R$ 693.774,43. Ao julgar as
contas relativas ao exercício de 2012, o TCE verificou a existência de indícios de apropriação
indébita previdenciária, dado que descontados da remuneração dos servidores e não recolhidos à
Receita  Federal  R$  46.520,69,  assim  como  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária,
considerando que faltou recolher um montante de R$ 104.869,07, a título de contribuição patronal.
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento parcial (art. 62, IV, LC
75/93). Informações da Receita Federal de que os débitos previdenciários da Prefeitura de Belém
Maria/PE até a competência de fevereiro/2013 encontram-se parcelados nos termos da Lei nº
12.810/2013.  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." Arquivamento que, em tal caso, não gera coisa
julgada, podendo a investigação ser reaberta em decorrência de notícia da eventual exclusão da
pessoa jurídica do programa de parcelamento. CPP, art. 18. Remessa dos autos à 5ª CCR para
revisão da promoção de declínio de atribuição quanto a prática de improbidade administrativa.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
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promoção de declínio de atribuições como arquivamento parcial e remessa dos autos à 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os membros  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho  e  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de
Andrada.

Não Provimento do recurso

100. Processo: JF-SOR-0003415-13.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 2077/2018 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime de  estelionato  em desfavor  da  Caixa
Econômica Federal. Notícia de irregularidades no sistema de cobrança bancária (sistema SIGCB),
utilizado para fraudar boletos bancários emitidos inicialmente por outras instituições bancárias
mediante a inserção de código de barras adulterado, com o intuito de desviar recursos financeiros
para conta de pessoa jurídica mantida na CEF. CP, art. 171, § 3º. Promoção de arquivamento
fundada na assertiva de que se encontra prejudicada a comprovação da materialidade delitiva,
não havendo lastro probatório para eventual oferta de denúncia. Discordância do Juízo da 1ª Vara
Federal de Sorocaba/SP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC
nº  75/93.  Deliberação  da  2ª  CCR  pelo  prosseguimento  das  investigações  para  melhor
esclarecimento dos fatos por parte da CEF, com a indicação clara e precisa de cada uma das
operações bancárias fraudadas, a fim de correlacioná-las com os créditos constantes das contas
da empresa investigada. Interposição de recurso pelo Procurador da República a quem os autos
foram redistribuídos.  Alegada inexistência de prejuízo de qualquer espécie  à empresa pública
federal. Fato que não estaria inserido nas hipóteses de competência da Justiça Federal. A decisão
proferida por esta 2ª CCR na 707ª Sessão de Revisão, em 26/02/2018, ao considerar prematuro o
arquivamento do presente inquérito policial, pressupõe o reconhecimento da competência federal
e,  por  conseguinte,  da  própria  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  atuar  no  feito.
Entendimento de que o Procurador da República designado age por delegação, nos exatos limites
da decisão deste Colegiado que determina o prosseguimento das investigações. De outra parte,
não cabe a esta  Câmara especificar  os atos e  diligências que possam elucidar  os fatos sob
investigação neste apuratório. Precedente: IPL nº 0007069-21.2015.4.01.3807, 667ª Sessão de
Revisão,  de  21/11/2016,  unânime.  Não  conhecimento  do  recurso  e  devolução  dos  autos  ao
Procurador da República designado, atuante no 2º Ofício da PRM de Sorocaba/SP.

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

Homologação de Arquivamento

101. Processo: DPF-OPE-00048/2017-INQ Voto: 1912/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o desaparecimento, em 16/09/2017, de um barco em
alumínio (marca ICOMA MOD. XINGU) pertencente à Fundação Nacional do Índio " FUNAI, na
aldeia indígena Galibí, localizada próxima ao município de Oiapoque/AP. Possível crime de furto.
CP, art. 155, § 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese as diligências
policiais realizadas, não se logrou êxito em obter elementos de autoria delitiva aptos a ensejar a
continuidade da persecução penal. Ausência de testemunhas que tenham presenciado o delito.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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102. Processo: DPF/PHB/PI-00108/2014-INQ Voto: 1959/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para investigar a prática de crime de estelionato previdenciário (CP,
art.  171,  §3º)  consistente  no recebimento,  durante o  período de 1°/11/2013 a 31/12/2013,  do
benefício previdenciário de Pensão por Morte, titularizado por M. T. P. M., após transferência da
agência bancária para recebimento do benefício com a apresentação de documentos inidôneos
ao INSS, gerando um prejuízo de R$6.703,004, atualizado até 5/4/2014. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). M. T. P. M. informou ao INSS que seu benefício previdenciário foi
transferido,  sem  sua  solicitação,  da  agência  do  Bradesco  em  Fortaleza/CE  para  a  Caixa
Econômica Federal  no município  de  Luís  Correia/PI.  O agente  da previdência  que  efetuou a
transferência da agência e conta bancária aduziu que assim o fez seguindo o procedimento de
praxe  e  quando  soube  do  fato  solicitou  imediatamente  o  bloqueio  de  pagamento  daquele
benefício. Após a falsária lograr êxito em transferir a agência bancária no qual o benefício era
depositado,  os  valores  creditados  pelo  INSS  na  conta  da  Caixa  Econômica  Federal  foram
efetivamente sacados durante o período de 1°/11/2013 a 31/12/2013. Todavia, não há informação
de quem seja(m) o(s) autor(es) do delito, após todas as diligências empreendidas, além do que,
em  registros  dos  sistemas  informatizados  do  INSS,  consta  que,  com  relação  ao  benefício
previdenciário  em  foco,  não  havia  procurador  e  nem  representante  legal  cadastrado  para  o
período. As diligências empreendidas pelo INSS e pela Polícia Federal para descoberta da autoria
delitiva  mostraram-se  infrutíferas.  Ausência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.
Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: DPF-UDI-00315/2017-INQ Voto: 2149/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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 na cidade de Uberlândia/MG. CP,
art. 157, § 2º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que um
carteiro,  no  dia  03/03/2017,  foi  rendido  por  dois  indivíduos  armados,  que  se  apoderaram do
veículo dos Correios e subtraíram encomendas que estavam em seu interior. Ausência de registro
de  imagens,  testemunhas  ou  de  exame  pericial.  Inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

104. Processo: JF/PE-INQ-0807629-
49.2017.4.05.8300

Voto: 2105/2018 Origem:  COJUD/PRPE  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339).  Fatos
relatados pela investigada durante audiência na Justiça Federal deram causa à instauração de
sindicância  perante a  Corregedoria  da Polícia  Federal  para apurar  suposta prática de ato  de
abuso de autoridade por parte de Delegado da Polícia Federal. A referida sindicância foi arquivada
ante a ausência de indícios de prática de qualquer transgressão funcional por parte do Delegado e
o  presente  Inquérito  Policial  foi  instaurado  para  apurar  a  suposta  conduta  praticada  pela
investigada.  MPF:  Arquivamento  por  atipicidade  da  conduta.  Discordância  do  magistrado.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. A situação trazida aos autos surgiu a
partir do relato da indiciada, durante audiência na Justiça Federal, na condição de investigada, de
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que fora coagida pelo Delegado a assinar auto de interrogatório, sem, no entanto, concordar com
o  transcrito  no  documento.  Em  depoimento,  o  escrivão  que  estava  presente  no  referido
interrogatório informou não haver abuso por parte do Delegado, uma vez que este esclareceu à
interrogada seu direito de permanecer calada, porém utilizou-se de enunciados de forma firme a
fim de evitar  respostas evasivas.  A investigada informou que realmente fora avisada de seus
direitos  e  que  estava  muito  nervosa  ao  tempo  do  interrogatório,  além de  que  nunca  teve  a
intenção de que fosse aberta sindicância em desfavor do Delegado, pois, se assim desejasse, ela
mesma  teria  formulado  representação  junto  à  Corregedoria,  tendo  em  vista  que  a  referida
sindicância foi instaurada a requerimento da 36ª Vara da Justiça Federal, a partir do depoimento
por ela prestado, e não por meio de sua manifestação direta. Acrescentou que sua intenção na
audiência perante a Justiça Federal era tão somente de esclarecer um fato específico constante
em  seu  interrogatório,  que  acreditava  poder  prejudicá-la  durante  o  processo  em  que  era
investigada. Não verificação do elemento subjetivo do tipo. Não há indícios de que a investigada
tenha agido com vontade específica de imputar ao Delegado fato criminoso que sabia ser este
inocente. Atipicidade penal da conduta examinada. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

105. Processo: JF/PE-0812050-82.2017.4.05.8300-
INQ

Voto: 1800/2018 Origem:  GABPRM1-MMOC  -
MARIA  MARILIA  OLIVEIRA
CALADO

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,
297, 298, 299 e/ou 304, todos do CP. Notícia de que determinada colônia de pescadores em
Goiana/PE, lavraria certidões com datas de filiação não correspondentes à realidade, as quais
estariam sendo utilizadas para requerimento de benefício previdenciário de segurado especial.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após investigação, não se obteve êxito na
reunião  de  elementos  que  apontassem  eventual  falsidade  nas  certidões  da  colônia  de
pescadores.  Os  indícios  reunidos  indicam  que  as  informações  presentes  nas  certidões
correspondem à  realidade.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

106. Processo: JF-PT-0000492-77.2016.4.05.8205-
INQ

Voto: 2146/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade de atestado médico
para obtenção do benefício previdenciário de auxílio-doença. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que as patologias apontadas pelo médico investigado no
atestado emitido em favor da segurada, embora contestadas por medico indicado pela Justiça
Federal, foram verificadas por outra médica especialista em reumatologia e reafirmadas em termo
de declarações prestadas à autoridade policial,  não se verificando, portanto,  certeza científica
sobre a ocorrência ou não da doença e, por consequência, da prática do crime descrito no art. 302
do  CP.  Divergência  de  laudos  periciais  que  se  restringe  à  incapacidade  laborativa  e  não  à
patologia  indicada.  Concessão do benefício  em decorrência  de decisão judicial  amparada em
laudos médicos. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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107. Processo: SR/DPF/PA-00207/2015-INQ Voto: 2073/2018 Origem: GABPRM1- - 

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar suposta prática do crime de constrangimento ilegal a
partir de notícia de eventual conluio entre "sindicato e juiz" a fim de coagir o reclamante a receber
verbas rescisórias inferiores ao devido. CP, art. 146. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Relato  extraído  de  inicial  de  reclamatória  ajuizada  perante  o  Juízo  do  Trabalho  de
Paragominas/PA.  Oitiva  do  reclamante  e  do  representante  da  empresa.  Depoimentos  não
condizentes com o que foi afirmado na inicial. Carência de elementos mínimos de prova quanto à
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

108. Processo: SRPF-AP-00030/2016-INQ Voto: 2012/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato previdenciário
descrito no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista o recebimento indevido de benefício assistencial
ao idoso após a morte  do segurado,  no período de abril/2011 a dezembro/2012.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Falecimento da investigada. Hipótese de extinção da
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: SRPF-AP-00338/2016-INQ Voto: 2070/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento indevido do benefício salário maternidade por pessoa que não exerceria, em tese, a
profissão de pescadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Documentos
juntados aos autos demonstram que a ora investigada constava junto aos registros da colônia de
pescadores  "  Z12  de Tartarugalzinho/AP,  como pescadora  artesanal  em regime de  economia
familiar, estando em dia com suas contribuições ao sindicato até período próximo ao nascimento
de seu primeiro filho. A circunstância de a investigada ter se declarado como "do lar" em 2014, por
si só, não constitui elemento fundante que justifique afirmar que ela não exercia a atividade da
pesca. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

110. Processo: 1.12.000.000648/2017-66 Voto: 1482/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada por servidor
do  MPU  contra  um  outro  servidor  do  mesmo  Órgão.  Diz  o  representante  que  foi  agredido,
ofendido  e  ameaçado  pelo  representado.  Fatos  ocorridos  em  28/04/2017,  na  PR/AP,  que
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poderiam caracterizar, em tese, o cometimento do crime de ameaça. CP, art. 147. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As testemunhas do caso foram uníssonas em afirmar que
não houve ameaças por parte do representado. Uma das testemunhas, ao tentar esclarecer os
fatos na sala da Coordenadoria Jurídica, disse: "dentro da minha sala os dois começaram uma
discussão, antes mesmo de esclarecer os fatos por conta do que já tinha acontecido mais cedo;
que  isso  aconteceu,  segundo  F(...),  por  conta  do  jeito  arrogante  do  E(...)  em dar  ordens  e,
segundo E(...), porque F(...) não estaria repassando as atividades do setor; que eles disseram que
um não tinha medo do outro; que após E(...) dizer que não teria medo de F(...), este disse que `eu
quero ver se tu tem coragem de dizer isso lá fora"; que não houve nenhuma ofensa, agressão ou
tentativa de intimidação entre as partes; que F(...) disse a E(...) que o problema deste era que ele
não gostava de trabalhar; que não deu certo a tentativa de conciliação entre eles". Ocorrência de
mera discussão entre os servidores envolvidos, mas sem qualquer relevância penal. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

111. Processo: 1.13.000.000146/2015-36 Voto: 2013/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar os casos de suspensão da pretensão
punitiva  estatal,  nas  situações  de  parcelamento  do  débito,  constantes  de  procedimentos
extrajudiciais,  inquéritos  policiais  e  processos  que  versassem  sobre  crimes  contra  a  ordem
tributária,  apropriação  indébita  previdenciária  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária,
conforme Enunciado nº 19 desta 2ª CCR. O objetivo era racionalizar o trabalho, concentrando as
informações em um único setor, como forma de evitar a expedição de diversos ofícios com mesmo
teor.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Com o advento do Sistema de
Acompanhamento  de  Situação  Fiscal  "  SASF/MPF  "  tornou-se  possível  o  acompanhamento
centralizado da situação do crédito tributário no âmbito da Receita Federal do Brasil, com relação
ao  andamento  dos  parcelamentos  e  pagamentos  dos  créditos  tributários  e  previdenciários.
Permitiu-se, portanto, o cadastro direto dos débitos tributários no SASF, pelas assessorias dos
Ofícios  Ministeriais,  as  quais  detêm condições para  gerir  as informações constantes  de  seus
procedimentos.  Exaurimento do objeto  do presente procedimento administrativo,  cabendo aos
Gabinetes da Procuradoria da República no Amazonas o acompanhamento quanto ao integral
pagamento  do  débito  fiscal  constante  dos  diversos  procedimentos  arquivados,  conforme
Enunciado nº 19, mediante inserção de informações no Sistema SASF/MPF. Homologação do
arquivamento.

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

112. Processo: 1.14.000.000209/2018-60 Voto: 2140/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte de
gerente de demandas judiciais do INSS, que teria descumprido decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador/BA. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que  a  investigada  nunca  foi  destinatária  de  ofícios
encaminhados pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho, pois as intimações das decisões
judiciais em processos nos quais o INSS figura como parte foram endereçadas à Procuradoria do
órgão, que, por meios de seus Procuradores Federais,  solicita o cumprimento das demandas
judiciais a servidores da autarquia. Ciência acerca do teor da notificação judicial não evidenciada.
Carência de indícios aptos à configuração do crime de desobediência. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

113. Processo: 1.14.000.003930/2017-21 Voto: 2022/2018 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, dando conta de que os resultados dos sorteios das loterias Caixa Econômica Federal,
dentre eles os da LOTOFÁCIL, estariam sendo manipulados. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da narrativa da representação,  observa-se que não há indicação dos
nomes  das  pessoas  eventualmente  envolvidas  nos  atos  supostamente  irregulares,  em  que
consistiriam  os  atos  ilícitos,  dentre  outros  dados  capazes  de  nortear  uma  investigação.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

114. Processo: 1.14.001.000641/2017-60 Voto: 2141/2018 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 representação do 2º Juizado Especial Federal da Subseção
Judiciária de Itabuna/BA para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte do
Chefe  do  Departamento  de  Pessoal  da  Prefeitura  de  Itajuípe/BA.  CP,  art.  330.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notificada para prestar esclarecimentos, a Prefeitura
informou que a resposta ao Juízo já havia sido dada desde março/2015 e que seria novamente
protocolada. Oficiado, o magistrado de primeiro grau confirmou o cumprimento da determinação
judicial.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

115. Processo: 1.15.000.000532/2018-04 - Eletrônico Voto: 2006/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Beneficiário  do  Programa  Bolsa  Família  que  doou  R$  200,00  em  valores
estimados para campanha eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o
art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97 que as doações devem ser limitadas a 10% dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, não consta do relatório individual
qual a renda declarada pelo doador, mas apenas o quanto ele aufere através do programa do qual
é beneficiário (renda de R$ 1.788,00 por ano). A simples constatação de que o investigado é
beneficiário do Programa Bolsa Família e realizou doação à campanha eleitoral não demonstra
materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se levar em conta
que  o  valor  doado  neste  caso  é  inexpressivo,  especialmente  quando  se  considera  que  tal
importância fica bem abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano.
Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

116. Processo: 1.15.000.000673/2018-19 - Eletrônico Voto: 1872/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada para apurar  suposta  prática de irregularidade  em doação eleitoral
realizada no ano de 2016, no valor de R$ 400,00, por pessoa inscrita como desempregada no
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97 que as doações devem ser limitadas a
10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, não consta
do  relatório  individual  qual  a  renda  declarada  pela  doadora,  mas  apenas  sua  condição  de
desempregada. A simples constatação de que a investigada é desempregada e realizou doação à
campanha  eleitoral  não  demonstra  materialidade  suficiente  para  a  configuração  de  conduta
criminosa,  devendo  se  levar  em  conta  que  o  valor  doado  neste  caso  é  inexpressivo,
especialmente quando se considera que tal importância fica bem abaixo de 10% do limite de
isenção do imposto de renda daquele ano. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

117. Processo: 1.15.000.000678/2018-41 - Eletrônico Voto: 2007/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de irregularidade em doação eleitoral, no
valor de R$ 1000,00, por pessoa inscrita como desempregado no Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97 que as doações devem ser limitadas a 10% dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, não consta do relatório individual qual a
renda declarada pelo doador, mas apenas sua condição de desempregado. A simples constatação
de que o investigado é desempregado e realizou doação à campanha eleitoral não demonstra
materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se levar em conta
que  o  valor  doado  neste  caso  é  inexpressivo,  especialmente  quando  se  considera  que  tal
importância fica bem abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

118. Processo: 1.15.000.002176/2017-74 Voto: 1471/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação da Procuradoria  Seccional  do INSS em
Fortaleza/CE,  contendo  indícios  de  irregularidades  na  confecção  de  Perfis  Profissiográficos
Previdenciários (PPP) e de laudos de avaliação ambiental (relativos a três empresas), assinados
por  um engenheiro  do  trabalho,  que  embasaram a  tentativa  de  concessão de  aposentadoria
especial  a  determinada  segurada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
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Hipótese na qual não é possível a averiguação de uma efetiva fraude cometida pelos noticiados.
Duas das empresas já encerraram suas atividades, sendo assim, qualquer fiscalização realizada
nelas seria imprecisa para a constatação de insalubridade no ambiente de trabalho, uma vez que
faz décadas da demissão da segurada em questão.  Neste ínterim,  as condições de trabalho
poderiam ser alteradas, não se demonstrando de forma certeira, numa possível fiscalização atual,
as circunstâncias nas quais ela exercia sua atividade laborativa. Quanto a empresa que ainda
está em pleno funcionamento (local onde a demissão da noticiada ocorreu a menos um ano),
verificou-se que os trabalhadores ficavam expostos a altos níveis de ruído, provavelmente, bem
acima dos limites de tolerância. No entanto, não foi realizada qualquer medição dos ruídos, uma
vez que a Superintendência do Trabalho e Emprego em Fortaleza não dispunha de equipamento
capaz de fazer a aferição dos sons. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

119. Processo: 1.15.000.003150/2017-43 - Eletrônico Voto: 2010/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposta venda de produtos importados, sem o devido recolhimento do tributo
de  importação,  por  loja  de  cosméticos/salão  de  beleza  situada  na  cidade  de  Fortaleza/CE.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal informou que,
após  a  realização  de  diligência,  a  Divisão  de  Vigilância  e  Repressão  ao  Contrabando  e
Descaminho constatou a inexistência do estabelecimento comercial citado na manifestação. Em
posterior contato telefônico, a noticiante esclareceu que a loja é de pequeno porte, localizada
numa  área  de  pouca  visibilidade  de  um  shopping  e  mantém  apenas  algumas  unidades  de
produtos  na  prateleira,  não  sabendo  informar  se  o  montante  do  valor  supostamente  devido
superaria  o  mínimo  considerado  como  relevante  penal,  no  entanto,  acredita,  pelo  que  viu
presencialmente, que o volume do estoque mantido pela empresa é muito inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais). Entendimento de que caso a loja realmente esteja em funcionamento, o montante
apurado com a comercialização dos produtos estaria albergado pelo que prevê o Enunciado nº 49
da 2ª  CCR,  sendo considerado  como insignificante.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

120. Processo: 1.18.000.003329/2017-99 - Eletrônico Voto: 1873/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária por parte dos representante legais de uma sociedade empresária. Lei nº 8.137/90, art.
1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da Receita
Federal  do Brasil  informou que a dívida tributária encontra-se com exigibilidade suspensa em
virtude  de  impugnação  administrativa  apresentada  pela  empresa  contribuinte.  Ausência  de
constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do
STF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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121. Processo: 1.18.001.000573/2017-90 Voto: 2144/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato em detrimento do
INSS. Relato de concessão de benefício LOAS por idade mediante apresentação de documentos
ideologicamente  falsos,  obtidos  com  auxílio  do  Cartório  de  Registro  Civil  de  Marzagão/GO.
Apuração  objeto  do IPL nº  0859/2012 "  SR/PF/GO.  Notícias  de Fato  agrupadas na PRM de
Anápolis/GO de acordo com o servidor do INSS responsável pelo processamento dos benefícios
para exame de sua atuação. Expediente relacionado com a servidora M.B.V, que teria realizado o
cadastramento de uma segurada em 02/02/2012 para obtenção do referido benefício. CP, art. 171,
§ 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de indícios de que houve,
no caso concreto, conluio da servidora do INSS com participantes da fraude, conforme apurado
em sindicância  interna  da  autarquia  previdenciária.  Servidora  que  não  foi  alvo  das  ações  já
propostas pelo MPF, justamente pela carência de provas no sentido de que teria colaborado para
o  êxito  da  ação  criminosa.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

122. Processo: 1.19.000.000175/2018-27 - Eletrônico Voto: 1957/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  do  Trabalho  de  Chapadinha/MA,
comunicando, após reconhecer vínculo trabalhista entre o município de Santana do Maranhão/MA
e a reclamante, que "tem se deparado com trabalhadores contratados se valendo da inexistência
de informações junto aos órgãos de fiscalização para se inscreverem em programas assistenciais
do Governo Federal (bolsa família),  ou, ainda, se sindicalizarem como trabalhadores rurais ou
pescadores  artesanais  a  fim  de  terem  direito  a  benefícios  previdenciários".  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Encaminhamento de ofício ao MPF pelo Juízo Trabalhista
dando conhecimento de sentença a fim de que fosse verificada a possibilidade de a reclamante
ter  recebido  benefício  fraudulento,  a  partir  da  omissão  do  vínculo  trabalhista  reconhecido.
Expediente que não faz qualquer referência à hipótese tratada, limitando-se a informar que em
outros casos foram observadas omissões de vínculos empregatícios para obtenção irregular de
benefícios. Ausência de indicativos concretos de fraudes na concessão de benefícios assistenciais
ou previdenciários. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

123. Processo: 1.20.000.000560/2018-53 - Eletrônico Voto: 1968/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Procuradoria da República no
Estado de Espírito Santo relatando a ocorrência de diversas fraudes tributárias, praticadas em
diversos  estados  do  Brasil.  Apresentação  de  pedidos  de  compensação  tributárias  à  Receita
Federal, calçados de documentos/títulos de crédito prescritos. Envio de notícia a Procuradoria de
Mato Grosso em razão da ocorrência de uma única compensação no importe de R$ 44,56 de
titularidade de determinado contribuinte de Cuiabá/MT. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Apesar do grande impacto causado pelas fraudes tributárias em diversos estados,
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precipuamente no estado do Espírito Santo, onde se encontra em curso ação penal com o fim de
obter a condenação dos responsáveis, no presente caso não é razoável mover a máquina estatal
para apurar a compensação indevida de apenas R$ 44,56. Incide o princípio da insignificância aos
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as
atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda (STJ. 3ª
Seção. REsp 1.709.029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/02/2018 - recurso
repetitivo). Homologação do arquivamento.

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

124. Processo: 1.20.000.001407/2015-09 Voto: 1819/2018 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 sigilosa perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Suposta prática de tráfico de drogas e de armas. Indivíduo estaria se valendo de uma
autoelétrica para praticar o delito de lavagem de dinheiro. O representante menciona, ainda, a
convivência  do representado com policiais  civis  e militares que teriam conhecimento de suas
atividades criminosas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Foi feita
exaustiva vigilância na residência e no local de trabalho do indivíduo, não sendo apurado qualquer
indício de participação em atividades ilícitas. Buscas em meios abertos e fechados de internet não
conseguiram  evidencias  nenhuma  participação  em  atividades  ilegais.  Ausência  de  indícios
mínimos que permitam a continuidade da persecução criminal, ressalvado o 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

125. Processo: 1.20.002.000231/2017-10 - Eletrônico Voto: 2147/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Procuradoria do Trabalho no
município de Sinop/MT, versando sobre apuração de supostas irregularidades perpetradas por
sociedade empresária,  dentre  as  quais  a  contratação  indevida  de empregados que  recebiam
seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comunicação desprovida
de elementos mínimos que justifiquem o início de uma investigação penal. Relato genérico de
irregularidades no âmbito de uma empresa, sem o detalhamento mínimo de como os supostos
ilícitos foram praticados e ao menos quem seriam os trabalhadores que receberam indevidamente
o  seguro-desemprego.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

126. Processo: 1.23.000.000352/2018-42 Voto: 1890/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 Belém/PA por parte de testemunha arrolada pelo reclamante. CP,

51/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Afirmação da testemunha de que
"tanto os cobradores do primeiro turno como do segundo turno tinham que fazer o transporte da
renda do final da linha até a garagem". Na sentença, aduziu a magistrada: "(") Ora, o próprio autor
confessou  que  os  colaboradores  do  segundo turno  não efetuavam o transporte  da  renda da
viagem  do  final  da  linha  até  a  garagem,  pelo  que  Este  Juízo  considera  o  depoimento  da
testemunha inservível como meio de prova (...)". Como se vê, a declaração da testemunha em
nada influenciou a decisão do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

127. Processo: 1.23.000.001826/2013-69 Voto: 2078/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  eventual  prática  do  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária  atribuído  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de
Tracuateua/PA, nos anos de 2012 e 2013, por ter deixado de repassar à Previdência Social as
contribuições recolhidas dos servidores públicos municipais e dos prestadores de serviços. CP.
Art.  168-A.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal
informou  que,  sobre  os  recolhimentos  das  contribuições  previdenciárias  dos  servidores  da
Câmara  Municipal,  estes  são  arrecadados em GPS única  para  todos  os  servidores  e  que  a
Câmara  declara  mensalmente  através  de  GFIP,  não  havendo  débitos.  Ausência  de  crédito
tributário constituído em desfavor do ente municipal no tocante ao recolhimento das contribuições
previdenciárias. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a propositura de
ação penal. Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.23.000.002718/2017-37 Voto: 2024/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Declaração  anônima  prestada  perante  a  Promotoria  de  Justiça  de  Igarapé-
Miri/PA, em 18/09/2017, denunciando fraude ao seguro-defeso por parte de determinada pessoa
que  se  utilizaria  de  documentos  pessoais  de  terceiros  para  incluir  no  cadastro  do  referido
programa social e, quando liberado o valor do seguro-defeso, reteria metade do valor para si,
entregando o restante para aquele que foi cadastrado como pescador. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações da Polícia Federal de que, após pesquisa no SINIC
(Sistema Nacional de Informações Criminais) e no SISCART (sistema oficial da polícia judiciária
da Superintendência Regional da Polícia Federal em Belém/PA), não foi encontrado ninguém com
o nome da noticiada, sendo necessário mais dados qualificativos como o nome dos pais, data de
nascimento etc.  para  uma pesquisa  mais  apurada.  Ausência  de  dados capazes de  nortear  a
realização de diligências preliminares destinadas à verificação da verossimilhança das alegações.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

129. Processo: 1.23.005.000201/2017-63 Voto: 2074/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto descumprimento de acordo homologado em juízo,
por  parte  do  INSS,  em virtude  da  não  implantação  de  benefício  previdenciário  em favor  de
segurado. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que a
autarquia implantou o benefício de aposentadoria requerido, malgrado eventual demora. Carência
de  indícios  suficientes  para  configuração  do  crime  de  desobediência.  Conduta  omissiva  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

130. Processo: 1.24.000.000271/2018-13 - Eletrônico Voto: 1956/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime contra a organização do trabalho
por  parte  de  representantes  de  empresa  de  transporte  de  passageiros,  que,  por  meio  de
Comissão  de  Conciliação  Prévia  e  contrariamente  ao  que  determina  a  legislação,  induzia
empregado a assinar acordo após o seu desligamento laboral, estabelecendo o repasse de R$
2.000,00 (dois mil  reais) a título de compensação e quitação dos valores devidos,  bem como
estabelecendo o  não ajuizamento  de  reclamatória  pelo  trabalhador.  CP,  art.  203.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Rescisão trabalhista ocorrida no ano de 2013. Pena
máxima aplicável equivalente a 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva. CP,
art. art. 109, V. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.25.008.000100/2018-79 - Eletrônico Voto: 2142/2018 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 para apurar possível prática do crime de estelionato majorado, previsto
no art. 171, § 3º, do CP, em virtude do recebimento indevido do benefício de auxílio-reclusão, nos
meses de julho a setembro/2016, no montante de R$ 2.954,31, após a soltura do instituidor do
benefício,  ocorrida  em 18/07/2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Benefício devido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso, devendo o beneficiário
apresentar, trimestralmente, certificado de custódia do apenado. Hipótese em que o atestado de
permanência carcerária encontrava-se válido, sendo crível a versão de que a investigada julgasse
devido o benefício. Não apresentação de documento ou declaração falsa acerca da manutenção
da prisão do segurado com o intuito de renovar de forma fraudulenta o benefício. Notícia de que,
após  ser  informada  sobre  a  irregularidade,  a  beneficiária  compareceu  à  autarquia  e  se
comprometeu a efetuar a devolução dos valores recebidos indevidamente. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

132. Processo: 1.25.008.000125/2018-72 - Eletrônico Voto: 2076/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR
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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 de Ponta Grossa/PR
para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 298 c/c o art. 304, ambos do Código
Penal, por parte de advogado que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos morais proposta em desfavor da CEF, após intimação para regularizar a
representação,  fez  juntar  procurações  com data  atual  e  assinaturas  absolutamente  idênticas,
despertando no Juízo a suspeita de se tratar de mesmo documento apresentado anteriormente,
acrescido de nova data. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Intimação para
juntada de nova procuração em virtude da data  constante  do documento que acompanhou a
inicial,  tendo em vista que a ação foi ajuizada tempos depois. Constatação de que a primeira
procuração, juntada com a inicial, afigurava-se válida, não havendo suspeita sobre a autenticidade
da  assinatura  do  outorgante.  Advogado  que  se  encontrava  efetivamente  autorizado  para
patrocinar a ação proposta, juntando nova procuração com data supostamente adulterada apenas
para evitar prejuízo ao direito material de sua cliente, ante o risco de paralisação da demanda por
conta da irregularidade na representação que, no caso, mostrou-se discutível. Ausência de dolo
de enganar a Justiça ou comprometer a fé em documento público ou particular. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

133. Processo: 1.28.000.002021/2017-80 - Eletrônico Voto: 1843/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível  prática do crime de estelionato majorado, em
decorrência  da  instalação  de  dispositivos  conhecidos  como  "chupa  cabra"  em  dois  caixas
eletrônicos de autoatendimento da agência da Caixa Econômica Federal localizada no centro do
município de Parnamirim/RN. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Informação do Gerente-Geral da referida agência de que, em virtude do tempo decorrido e da
reduzida capacidade de armazenamento de dados no CFTV, as imagens requeridas pela Polícia
Federal  não  estavam  mais  disponíveis.  Levantamento  papiloscópico  realizado  no  local,  sem,
contudo,  revelar  fragmentos  de  impressão  digital  em  condições  técnicas  para  confronto  e
individualização.  Indícios  mínimos  de  autoria  não  evidenciados.  Esgotamento  das  diligências
razoavelmente exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

134. Processo: 1.29.002.000139/2018-05 - Eletrônico Voto: 2075/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP,
consistente  na  rescisão  simulada  de  contrato  de  trabalho  com a  finalidade  de  sacar  valores
referentes ao FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É dos autos que a autora
da ação cível teria realizado acordo com o empregador para rescisão simulada de seu contrato de
trabalho  em  junho/2001,  efetuando,  assim,  o  saque  indevido  de  valores  relativos  ao  FGTS.
Prescrição da pretensão punitiva.  CP,  art.  109,  III.  Extinção da punibilidade. Homologação do
arquivamento.

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

135. Processo: 1.30.008.000038/2018-55 Voto: 1998/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RESENDE-RJ

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 o manifestante requer sua inclusão em programas de proteção à testemunha,
em virtude de ameaças que estaria sofrendo de organizações criminosas após representações
que realizou perante diversos órgãos, inclusive MPF e Polícia Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Os fatos  narrados pelo  noticiante  aparentam certa  fantasia  e
confusão.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

136. Processo: 1.30.014.000286/2017-36 Voto: 1910/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime anônima recebia  pelos  correios.  Suposta
lavagem de dinheiro oriundo no tráfico de drogas de diversos morros, praticado por imobiliárias do
Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Niterói.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

137. Processo: 1.31.000.001177/2017-58 - Eletrônico Voto: 1841/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  ofertada  contra  membro  do  Conselho
Regional de Administração de Rondônia (CRA-RO), que teria encaminhado expediente eletrônico
aos demais conselheiros com suposto conteúdo difamatório em desfavor do noticiante. CP, art.
139. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato de encaminhamento eletrônico de
um informe acerca de deliberação havida em reunião anterior daquele colegiado. Caso alusivo à
liberação de valores referentes a passagens aéreas adquiridas pelo representante, ato que foi
considerado irregular pelo representado, titular da função de Diretor Administrativo-Financeiro do
CRA-RO.  Embora  nítido  o  teor  de  desaprovação  e  repreensão  quanto  à  conduta  do
representante, o informativo não parece extrapolar o permissivo do inc. III do art. 142 do CP, que
afasta o caráter difamatório no caso de "conceito desfavorável emitido por funcionário público, em
apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício". Informação repassada
apenas ao e-mail dos conselheiros, tratando de fatos que tinham conexão direta com o exercício
das funções do cargo público, sem veicular ofensas gratuitas ao representante, senão a indicação
de que este teria desrespeitado o regimento interno do CRA-RO. Simples exteriorização do dever
de ofício, não se podendo vislumbrar excesso na constatação subjetiva de um fato funcional. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

138. Processo: 1.32.000.000074/2018-14 - Eletrônico Voto: 1970/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto furto de uma bolsa que se encontrava dentro do
carro de um professor da Universidade Federal de Roraima " UFRR. Dentre outros objetos, a
bolsa continha um notebook pertencente à UFRR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O Procurador da República oficiante determinou a extração de cópia dos presentes autos e a
autuação como nova notícia de fato, a ser distribuída a um dos Ofícios que compõem o Núcleo de
Combate à  Corrupção da PR/RR,  para  apurar  o  eventual  cometimento  do  crime de peculato
culposo (CP, art. 312, §2º), tendo em conta a informação constante no boletim de ocorrência no
sentido de que o professor, ao deixar a bolsa contendo o notebook em seu veículo, esqueceu-se
de travá-lo. Quanto ao crime de furto, em que pesem as diligências realizadas, não se logrou êxito
em  obter  indícios  de  autoria  delitiva  aptos  a  ensejar  a  continuidade  da  persecução  penal.
Ausência  de  câmaras  de  segurança,  de  vigilância,  de  vestígios  do  furto  ou  de  fragmentos
papilares no local do crime. Carência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

139. Processo: 1.33.003.000041/2017-26 Voto: 2017/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de contrabando envolvendo o
ingresso irregular de mel proveniente do Uruguai em território brasileiro. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  do  Departamento  de  Polícia  Federal  em Santana  do
Livramento/RS  relatando  a  existência  de  atividades  exercidas  em  escala  empresarial  por
apicultores que atuam na fronteira  Brasil-Uruguai,  sem,  contudo,  haver  indícios  da prática de
contrabando por parte dos alvos da investigação. Materialidade delitiva não evidenciada pelas
investigações  preliminares.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

140. Processo: 1.35.000.001092/2016-40 Voto: 1909/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAGARTO-SE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação criminal, por meio da qual o representante,
um deputado federal, noticiou a possível prática dos crimes de Injúria (art. 140 do CP), Calúnia
(art. 138 do CP), Difamação (art. 139 do CP), Associação Criminosa (art. 288 do CP) e Falsidade
Ideológica (art. 299 do CP). Relato de que os representados teriam compartilhado em grupo de
mensagens mantido no aplicativo WhatsApp, composto por 145 integrantes, uma falsa notícia de
que haveria o ora representante votado favoravelmente a um projeto de lei que extinguia o 13º
salário e a licença de férias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Trata-se de um
boato que ressurge com certa frequência em redes sociais, já tendo o Senado Federal, inclusive,
compartilhado em sua página no Facebook que tais informações a respeito do suposto projeto de
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lei  são  falsas.  Das  circunstâncias  narradas  não  se  constata  o  ânimo  de  atingir  a  honra  do
representante,  mas  sim  o  intuito  de  fazer  uma  crítica  política  a  respeito  de  um  assunto
amplamente discutido atualmente, não obstante a malfadada manifestação tenha se baseado em
fato inexistente. Na conduta dos representados houve somente o animus criticandi, de natureza
política e inerente à atividade do deputado federal,  insuficiente para caracterizar qualquer dos
crimes contra a honra. Caso no qual não se encontra indícios de que os representados haveriam
se associado  para  o  fim  específico  de  cometer  crimes.  Também é  infundada  a  alegação  de
falsidade ideológica, uma vez que este delito exige especial fim de agir, consistente em prejudicar
direito,  criar  obrigação ou alterar  a verdade sobre fato  juridicamente relevante,  o que não se
verifica quando demonstrado que a conduta praticada se resume em encaminhar mensagem a
respeito de suposto projeto de lei aprovado por determinados deputados. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

Outras deliberações(Arquivamento)

141. Processo: 1.16.000.000042/2018-62 - Eletrônico Voto: 1813/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  A
noticiante  aduz  que,  em  um  grupo  do  Facebook  de  anúncio  de  mercadoria  e  serviços  do
Maranhão, nomeado "Feirão do Face", um dirigente de um terreiro de Umbanda do Município de
Imperatriz/MA anunciou os trabalhos desenvolvidos em sua instituição religiosa. Todavia, ainda
segundo a representação, alguns usuários do grupo promoveram ataques à mencionada religião,
"praticando o crime de intolerância religiosa". Possível ocorrência dos crimes de injúria religiosa
(CP, art. 140, § 3º), de ultraje a culto e perturbação do ato a ele relativo (CP, art. 208) e/ou de
racismo (Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º) praticados por meio de rede social. Recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32).  Para se firmar a
competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção internacional,
bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente do STJ (RHC
31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  04/09/2013).  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 (Enunciado nº 50 da 2ª CCR).
Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

142. Processo: 1.16.000.000393/2018-73 - Eletrônico Voto: 2018/2018 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 se relata possível prática de incitação ao crime em desfavor de líderes religiosos
que contam com isenções tributárias, promovendo ódio, racismo e outros crimes. Promoção de
arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Narrativa
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.  Homologação do declínio  em favor  do
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Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

Homologação parcial de Arquivamento

143. Processo: 1.21.004.000175/2017-58 Voto: 2079/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CORUMBA-MS

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  em  poder  de  diversos  investigados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos termos de entendimento firmado por esta
2ª CCR, admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02 como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da  conduta.  Identificação  nos  autos  de  19  (dezenove)  investigados  que  não  apresentaram
histórico de reiteração nessa espécie de delito. Homologação do arquivamento. Relativamente a 5
(cinco) outros investigados (D.R.P., A.A.S., J.A.B.F., N.A.D.R. e S.F.S.), não obstante o valor dos
tributos iludidos fique aquém daquele tido como atual parâmetro para aferição da insignificância
da ação delitiva (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Hipóteses de efetiva e recorrente lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do
princípio  da  insignificância  nesses  casos  específicos.  Enunciado  nº  49  deste  Colegiado.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação parcial do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

144. Processo: JF/CE-0005045-70.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 2125/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de lavagem de capitais decorrentes
de crimes contra o sistema financeiro (art. 1º, incs. VI e VII, da Lei nº 9.613/98. Manifestação do
Ministério  Público  Federal  pela  declinação  de  competência  em  favor  da  Justiça  Estadual.
Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62,
inc.  IV,  da  LC  nº  75/93.  Dos  elementos  coligidos  aos  autos,  após  diversas  diligências
investigatórias, não se angariou elementos suficientes da ocorrência de crimes contra o sistema
financeiro  ou  contra  a  ordem  tributária  ocorridos  nos  anos  de  2008  e  2009.  Ao  contrário,
identificou-se a  exploração de jogos de azar  pelo  investigado,  constituindo,  a  princípio,  crime
antecedente ao delito de lavagem de capitais. Ausência de indicativos de crime antecedente de
competência da Justiça Federal quanto à lavagem de ativos, levando-se em conta, também, que
os fatos ocorreram antes da mudança na Lei nº 9.613/98, quando o rol dos crimes antecedentes
ainda era taxativo. 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. Insistência no declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

145. Processo: JF/JOI/SC-5009821-
31.2014.4.04.7201-INQ - Eletrônico 

Voto: 2112/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
JOINVILLE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, II). SUPOSTAS
FRAUDES  BANCÁRIAS  POR MEIO  ELETRONICO.  CRIMES  CUJOS  OS  RESULTADOS  SE
DERAM TERRITÓRIO DE TRÊS CIDADES DIFERENTES.  MPF:  PEDIDO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  DO  CPP.  CONEXÃO
INSTRUMENTAL. FACILIDADE NA COLHEITA DE PROVAS E NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
NO LOCAL DA AÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar supostas fraudes bancárias por meio eletronico (CP, art. 155, § 4º, II). Consta dos autos
que  os  três  investigados,  agindo  na  cidade  de  Joinville/SC,  em  conluio  e  com  unidade  de
propósitos, teriam efetuado transferência eletrônica fraudulenta, via internet, sem o consetimento
das vítimas, com contas nas cidades de São José do Rio Preto/SP, Brasília/DF e Franca/SP, nos
dias 21/03/2014, 24/03/2014 e 03/04/2014, ocasionando prejuízo à CEF no montante total de R$
5.939,70. 2. O Procurador da República oficiante em Joinville, declinou de suas atribuições às
Procuradorias da República em São José do Rio Preto/SP, Brasília/DF e Franca/SP, uma vez que
o entendimento jurisprudencial prevalecente dá conta que nos crimes de furto mediante fraude, a
competência será dos locais das agências mantendoras das contas bancárias fraudadas. 3. O
Juízo  Federal,  no  entanto,  entendeu  que  no  caso  concreto  deveria-se,  excepcionalmente,
reconhecer a competência do local da ação, bem como da conexão intrumental entre as condutas,
haja vista a identidade de agentes, do local do saque e do modus operandi, bem como o reduzido
espaço temporal que que praticadas as ações. 4. O crime ora em análise foi praticado em território
de diversas jurisdições,  visto  que  a consumação ocorre  no local  onde o correntista  fraudado
possui a conta. Precedente do STJ: CC 145.576/MA, Terceira Seção, DJe 20/04/2016. 5. Embora
não tenha havido a consumação de nenhum dos três crimes na cidade de Joinville/SC, tem-se
que a ocorrência de uma série de crimes similares, em espaço de tempo diminuto e que visavam
beneficiar os mesmos agentes, denota grande probabilidade de que a prova de uma infração ou
de qualquer de suas circunstancias elementares possa auxiliar na compreensão do conjunto das
condutas, demonstrando, assim, a conexão instrumental entre elas (CPP, art. 76, III). Ademais,
verifica-se que o desmembramento do processo, com a remessa a 3 (três)  Procuradorias da
República distintas, não favoreceria a colheita de provas nem a instrução processual. Precedente
STJ (CC 153853, Min Sebastião Reis Júnior, 21/09/2017) 6. Designação de outro membro do
MPF para prosseguir na persecução penal.

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

146. Processo: JF/PAF/BA-0004304-
57.2017.4.01.3306-INQ

Voto: 2143/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: Inquérito Policial. Denúncia oferecida pelo MPE pelos crimes previstos no art. 140, §3º c/c art.
141, III do Código Penal e aquele previsto no art. 20, §2º da Lei nº 7.716/89 perpetrados através
de  rede  social  na  internet.  Postagens  ofensivas  contra  mulheres,  feministas,  homossexuais,
transexuais, apoiadores de política de esquerda e contra artistas em razão da raça, origem e
opção sexual. Manifestação do Ministério Público Federal, ante a ausência de transnacionalidade
da conduta, pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do Juízo
Federal,  por  entender  que  o  conteúdo  postado  em  rede  social  é  colocado  à  disposição  de
qualquer usuário da internet, consequentemente "a suposta conduta criminosa tem potencialidade
suficiente para alcançar qualquer cidadão do mundo, evidenciando, assim, a transnacionalidade
da conduta". Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
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75/93. Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: "O fato de a conduta ter ocorrido por
meio  da  rede  mundial  de  computadores  não atrai,  somente  por  este  motivo,  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal.". Aplicação à espécie, mutatis mutandis, de
precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013) e deste
Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho, julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628, em 21/09/2015). A utilização
da internet  como instrumento  para  prática  de  crime não  é  suficiente,  por  si  só,  para  fixar  a
competência da Justiça Federal. Ausência de provas da transnacionalidade da conduta encetada.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal. Insistência no declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

147. Processo: JF/PR/CUR-5031639-
31.2012.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2108/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

148. Processo: JF-RGT-IPL-0001208-
63.2016.4.03.6135

Voto: 2102/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  29ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
REGISTRO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar suposta prática do crime tipificado no art. 241-B
da Lei nº 8.069/1990, tendo em vista a notícia de um suposto upload, em página da rede social
Facebook, tendo por objeto arquivo de conteúdo pornográfico infantil. O feito foi instaurado pela
Delegacia  de  Polícia  Federal  em  São  Sebastião/SP,  como  desdobramento  da  denominada
"Operação  Gênesis",  que  tinha  por  finalidade  identificar  cidadãos  brasileiros  que  estariam
utilizando de servidores de internet hospedados nos Estados Unidos da América para compartilhar
conteúdo pornográfico infantil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A
partir da obtenção dos dados cadastrais dos usuários dos IP's utilizados na conduta, identificou-se
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que ambos os assinantes residem em Cananeia/SP. Não consta registro de visualização de tal
arquivo pelo público, uma vez que, ao tempo em que ocorria a transferência, o próprio Facebook,
por  meio  de  um  software  automatizado,  capturou  automaticamente  o  arquivo  e  interrompeu
imediatamente seu upload. Não há evidências de que o referido upload de conteúdo pornográfico
efetivamente  chegou  a  configurar  um  compartilhamento  que,  ao  menos  potencialmente,
alcançasse algum destinatário, sobretudo localizado além das fronteiras nacionais. Ausência de
elementos que indiquem transnacionalidade na conduta ou 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). 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

149. Processo: JF-DRS/MS-0000338-
92.2017.4.03.6002-APN

Voto: 2153/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE DOURADOS/MS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-
A, §1º, IV, do Código Penal. Apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas
da documentação de regular importação, entre as quais 30 (trinta) maços de cigarros de origem
estrangeira. Denúncia oferecida pelo MPF pelo delito de descaminho (CP, art. 334). Investigado
que  não  possuí  antecedentes  criminais.  Pedido  de  arquivamento  quanto  ao  contrabando  de
cigarros ancorado na Orientação nº 25 da 2ª CCR. Discordância do magistrado por entender
inaplicável o princípio da insignificância ao caso, pois "muito embora a quantidade de cigarros
apreendida seja, de fato, pequena (30 maços), o fato do acusado ser réu por descaminho afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância". Aplicação do art. 28 do CPP. Conforme
a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  "arquivamento  de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,  seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução
penal". Caso em que se evidencia o concurso formal de crimes. A denúncia quanto a um dos
crimes não pode ser considerada reiteração delitiva. Insistência no arquivamento.

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

150. Processo: JF-DRS/MS-0002079-
70.2017.4.03.6002-PROCOM

Voto: 2117/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE DOURADOS/MS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  para  apurar
possível  prática  do  crime  de  contrabando.  Apreensão  de  14.500  maços  de  cigarros  de
procedência estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação em poder
do investigado (CP, art. 334-A). Promoção de arquivamento, pelo MPF, com base no princípio da
insignificância. Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de Douados/MS. 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. 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

61/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

inviável o arquivamento do IPL, pois a quantidade apreendida com o investigado (14.500 maços)
supera,  em muito,  o mencionado patamar,  evidenciando quantidade incompatível  com o mero
consumo pessoal. Designação de outro membro do Ministério Público Federal. Prosseguimento
da persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

151. Processo: JF-MAR-0003542-11.2017.4.03.6111-
INQ

Voto: 2156/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  11ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
MARÍLIA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO
CP). ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art.
171  §3º  do  Código  Penal,  diante  da  constatação  do  recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário de seguro-desemprego na ordem de R$ 7.886.80, referente as competências de
01/2014 a 05/2014 e 10/2015 a 12/2015. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do apuratório com fundamento no princípio da insignificância, tendo em vista que o
valor dos saques realizados não ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Discordância do Juiz
Federal.  4. Nos termos da Orientação nº 04, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão admite
"dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar,  se  assim  entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação  que  serão
encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009 " TCU Plenário em duas
situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários".  5.  A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos casos em que as
diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime, bem como não há
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente se verificado longo
tempo decorrido após o último saque fraudulento. 6. In casu, o parâmetro invocado para aplicação
do referido princípio vai de encontro com o estabelecido na Orientação nº 4 desta 2ª Câmara,
sendo inaplicável.  Ressalte-se que no caso dos autos a materialidade e autoria delitiva foram
delimitadas e que não há informação sobre a restituição dos valores indevidamente sacados a
autarquia previdenciária. Ademais, não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui,
a  tutela  jurídica  não  é  apenas  a  integridade  do  erário.  Busca-se,  também,  a  proteção  da
confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas
de custeio. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

152. 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

62/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

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

153. Processo: JF-PT-0000216-80.2015.4.05.8205-
INQ

Voto: 2145/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

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

Ementa: IPL. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Noticia proveniente da Justiça do Trabalho
informando que reclamante recebeu parcelas do seguro desemprego mesmo exercendo atividade
remunerada.  Revisão  de  arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Inexistência  de
indícios de que o benefício tenha sido concedido de forma irregular. Elementos indicam que, após
romper o vínculo empregatício com a reclamada, o reclamante exerceu atividades autônomas de
vendedor sem vínculo empregatício. Ausência de prova de dolo na conduta examinada e de justa
causa para a persecução penal. 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

154. Processo: JF-PT-0000302-22.2013.4.05.8205-
RPCR

Voto: 2150/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato em razão do recebimento irregular do benefício
assistencial Bolsa Família (CP, art. 171). Secretário municipal que teria recebido o benefício no
período em que era candidato a vereador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Informação  de  que  o  investigado  recebeu  o  referido  benefício  quando  ainda  se
enquadrava  nos  requisitos.  Benefício  atualmente  cancelado  por  "posse  em  cargo  eletivo".
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

155. Processo: JFRS/SLI-5000754-
31.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1867/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. MPF: ARQUIVAMENTO
PELA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  DO  CPP.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  CONTUMÁCIA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
dos  investigados  no  ano  de  2016.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,  haja  vista  o  valor  dos  tributos
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sonegados  (R$  9.451,82)  estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da
Fazenda, que é de R$ 20.000,00. 3. Discordância do Magistrado no que se refere a alguns dos
investigados, em razão da habitualidade na prática da conduta delituosa (12 autos de infração
com apreensão de mercadorias em relação ao primeiro investigado. Ocorrências em 2010, 2011,
2013, 2014, 2015 e 2016. 1 auto de infração em relação ao terceiro, quarto e sexto investigados.
Ocorrências em 2016). 4. 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),  afetando  Recurso
Especial para fins de revisão de tese. 5. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância, em razão
da contumácia delitiva do agente. 6. A orientação do Eg. STJ, confirmada pelas duas Turmas, é
firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais
o  réu  incide  na  reiteração  do  descaminho,  evidenciada  pela  existência  de  procedimentos
administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos (HC n 131.342/PR, Ministra
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/2/2016). 7. A existência de outras ações penais, inquéritos
policiais  em  curso  ou  procedimentos  administrativos  fiscais,  em  que  pese  não  configurarem
reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por conseguinte, a incidência do
princípio da insignificância (AgRg no REsp 1706429/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 8. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

156. Processo: JFRS/SLI-5001277-
43.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2245/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão
da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do investigado com a ilusão
de tributos no valor de R$ 841,41 (oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do magistrado.
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$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a
incidência da tese da bagatela. Investigado que, conforme o sistema COMPROT, apresenta outros
3 (três) autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos 5 anos. Hipótese de habitual
praticante do delito,  bem como 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Restou vencido o relator, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

157. Processo: JFRS/SLI-5004023-
15.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1859/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. MPF: ARQUIVAMENTO

64/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

PELA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  DO  CPP.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  CONTUMÁCIA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
do investigado no ano de 2015. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$
648,92) estar abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de R$
20.000,00. 3. Discordância do Magistrado visto que o representado já foi autuado anteriormente
em virtude de infração da mesma natureza. 4. 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),
afetando  Recurso  Especial  para  fins  de  revisão  de  tese.  5.  Inaplicabilidade  do  Princípio  da
Insignificância, em razão da contumácia delitiva do agente (8 Autos de Infração. Ocorrências em
2010, 2011, 2012, 2013 e 2015). 6. A orientação do Eg. STJ, confirmada pelas duas Turmas, é
firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais
o  réu  incide  na  reiteração  do  descaminho,  evidenciada  pela  existência  de  procedimentos
administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos (HC n 131.342/PR, Ministra
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/2/2016). 7. A existência de outras ações penais, inquéritos
policiais  em  curso  ou  procedimentos  administrativos  fiscais,  em  que  pese  não  configurarem
reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por conseguinte, a incidência do
princípio da insignificância (AgRg no REsp 1706429/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 8. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

158. Processo: JFRS/SLI-5004063-
94.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1865/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. MPF: ARQUIVAMENTO
PELA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  DO  CPP.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  CONTUMÁCIA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
dos  investigados  no  ano  de  2016.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,  haja  vista  o  valor  dos  tributos
sonegados  (R$  1.349,82)  estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da
Fazenda, que é de R$ 20.000,00. 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade na
prática da conduta delituosa (10 autos de infração com apreensão de mercadorias em relação ao
primeiro  investigado " R$ 2.394,00,  R$ 2.021,44,  R$ 2.631,00,  R$ 2.763,73,  R$ 3.968,80,  R$
3.959,97, R$ 2.806,43, R$ 4.985,60, R$ 2.826,32. Ocorrências entre 2012, 2013 e 2015. 1 auto de
infração em relação  ao segundo investigado.  Ocorrência  de 2016.  R$ 871,62).  4.  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), afetando Recurso Especial para fins de revisão de
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tese.  5.  Inaplicabilidade  do  Princípio  da  Insignificância,  em  razão  da  contumácia  delitiva  do
agente. 6. A orientação do Eg. STJ, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se
cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração
do descaminho,  evidenciada  pela  existência  de procedimentos  administrativos  fiscais  em seu
desfavor, como se tem nestes autos (HC n 131.342/PR, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,
DJe  1º/2/2016).  7.  A  existência  de  outras  ações  penais,  inquéritos  policiais  em  curso  ou
procedimentos administrativos fiscais, em que pese não configurarem reincidência,  denotam a
habitualidade  delitiva  do  réu  e  afastam,  por  conseguinte,  a  incidência  do  princípio  da
insignificância (AgRg no REsp 1706429/MA, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA,  julgado  em  20/02/2018,  DJe  26/02/2018).  8.  Designação  de  outro  membro  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

159. Processo: JF/UMU-5006594-37.2017.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 2065/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR
DO TRIBUTO INFERIOR A R$ 20.000,00. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS
AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  NOTÍCIA  DE  DIVERSAS
REITERAÇÕES DE CONDUTAS DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA  BAGATELA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  a  partir  de
representação fiscal para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual
teria resultado o não pagamento de tributos federais no valor de R$ 7.316,93. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do agente
em razão da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) tendo em vista a recente edição da Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, a qual
estipula  em  seu  art.  1º,  II,  este  novo  patamar  para  o  ajuizamento  de  execuções  fiscais.  3.
Discordância do Juiz Federal ante a constatação de reiteração delitiva pelo investigado, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento
inadequado. 6. Não obstante consoante reiteradas decisões da Suprema Corte acerca do tema
(HCs  nº  136.843/MG,  127.173/PR,  136.958/RS e  136.984/SP)  sendo  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 e 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),
afetando Recurso Especial para fins de revisão de tese, há notícia de cometimento reiterado de
condutas  da  mesma  natureza  pelo  investigado,  o  que  impede  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 7. No caso dos autos, o investigado possuí 3 (três) ocorrências registradas no
sistema COMPROT da Receita Federal anteriores ao fato ora investigado, bem como 7 (sete)
posteriores, o que denota recalcitrância na conduta delitiva. 8. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, DJe: 10/12/2012; HC nº
258.953/MG, 5ª Turma, DJe: 02/04/2013) 9. 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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

160. Processo: JF/UMU-5006596-07.2017.4.04.7004- Voto: 2067/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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SEM_SIGLA - Eletrônico SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR
DO TRIBUTO INFERIOR A R$ 20.000,00. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS
AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  NOTÍCIA  DE  DIVERSAS
REITERAÇÕES DE CONDUTAS DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA  BAGATELA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  a  partir  de
representação fiscal para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual
teria resultado o não pagamento de tributos federais no valor de R$ 5.489,95. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do agente
em razão da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) tendo em vista a recente edição da Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, a qual
estipula  em  seu  art.  1º,  II,  este  novo  patamar  para  o  ajuizamento  de  execuções  fiscais.  3.
Discordância do Juiz Federal ante a constatação de reiteração delitiva pelo investigado, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento
inadequado. 6. Não obstante consoante reiteradas decisões da Suprema Corte acerca do tema
(HCs  nº  136.843/MG,  127.173/PR,  136.958/RS e  136.984/SP)  sendo  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 e 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),
afetando Recurso Especial para fins de revisão de tese, há notícia de cometimento reiterado de
condutas  da  mesma  natureza  pelo  investigado,  o  que  impede  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  7.  No  caso  dos  autos,  o  investigado  possuí  21  (vinte  e  uma)  ocorrências
registradas no sistema COMPROT da Receita Federal anteriores ao fato ora investigado, bem
como 2 (duas) posteriores, o que denota recalcitrância na conduta delitiva. 8. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, DJe:
10/12/2012; HC nº 258.953/MG, 5ª Turma, DJe: 02/04/2013) 9. 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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

161. Processo: JF/PE-0009836-35.2009.4.05.8300-
ACPOrd - Eletrônico 

Voto: 2132/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA PELO  MPF  EM  DESFAVOR  DOS  RÉUS  PELA PRÁTICA DOS
CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTS.  297,  298  E  304  DO  CÓDIGO  PENAL.  SENTENÇA
MERITÓRIA PARCIAL, COM CONDENAÇÃO DE DOIS AGENTES PELA CONDUTA PREVISTA
NO ART.  171,  §3º,  DO CÓDIGO PENAL.  ABERTURA DE VISTA AO MPF PARA EVENTUAL
OFERECIMENTO  DE  SURSIS  AOS  DEMAIS  DENUNCIADOS.  APELAÇÃO  PELO  MEMBRO
MINISTERIAL,  REQUERENDO  AO  TRIBUNAL  A  REFORMA  DA  SENTENÇA  QUE
DESCLASSIFICOU  A  CONDUTA  IMPUTADA  AOS  APELADOS.  INADIMISSIBILIDADE  DA
APELAÇÃO PELO JUIZO A QUO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. MATÉRIA
DEVIDAMENTE JUDICIALIZADA. DISSENSO QUE RECAI SOBRE A TIPIFICAÇÃO LEGAL DA
INFRAÇÃO.  MATÉRIA  NÃO  AFETA  À  ALÇADA  DESTE  ÓRGÃO  COLEGIADO.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal, tendo
em vista oferecimento de denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 297, 298 e 304 do
Código Penal, vez que os réus utilizaram documentos particulares e públicos materialmente falsos
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perante  o  INSS com a  finalidade  de obter  benefício  previdenciário.  2.  Recebimento  da peça
acusatória pelo Juiz Federal. 3. Sentença meritória parcial. Condenação de dois denunciados pela
conduta prevista  no art.  171,  §3º,  do Código Penal,  suspensão do  feito  quantos  aos  demais
denunciados e abertura de vista ao MPF para eventual oferecimento de sursis. 4. Recurso de
apelação pelo Membro ministerial,  requerendo ao Juízo ad quem a reforma da sentença que
desclassificou a conduta imputada aos apelados para o tipo previsto no art. 171, §3º do Código
Penal.  5.  Apelação  recebida  parcialmente  pelo  juízo  a  quo.  Desmembramento  do  feito  para
julgamento pelo respectivo Tribunal quanto a dois réus. Inadmissibilidade quanto aos demais réus
e remessa pelo juízo a quo dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 6. Remessa
que não comporta  conhecimento.  7.  Quanto aos réus que foram sentenciados,  tem-se que a
matéria já está devidamente judicializada, portanto, não afeta à alçada deste Órgão Colegiado.
Após proferir sentença meritória parcial e entendendo que a nova classificação dado à conduta
dos  agentes  se  amoldava  ao  tipo  previsto  no  art.  171,  §3º  do  Código  Penal,  comportando,
portanto,  o  sursis,  o  magistrado  abriu  vista  ao  MPF  que  se  recusou  a  oferecer  o  instituto
despenalizador, apresentando recurso de apelação quanto a desclassificação, cabendo, agora, ao
Tribunal competente decidir, ao final de que, então, o Membro ministerial analisará os requisitos
para agraciar o agente, ou não, com a benesse mencionada. 8. De outra feita, no que tange aos
demais  réus,  a  discussão  aqui  tratada  diz  respeito  à  tipificação  legal  dos  fatos  narrados  na
denúncia e, consequentemente, à aplicabilidade, ou não, da suspensão condicional do processo.
Tal  dissenso,  contudo,  não  é  matéria  afeta  à  alçada  deste  Órgão  Colegiado,  por  não  estar
disciplinada entre as hipóteses previstas no art. 62 da Lei Complementar nº 75/93. Com efeito, se
o Julgador visualiza a existência da emendatio libelli e a desclassificação para tipo penal comporta
o sursis, mas o membro do Parquet discorda e se recusa a apresentar a proposta, aquele deverá
proferir sentença de acordo com a sua convicção, ou seja, desclassificando o crime para o tipo
penal que entender aplicável. Prolatado o édito condenatório, eventual discordância acerca da
tipificação legal deverá ser objeto do recurso processual penal cabível. 9. Não conhecimento da
presente 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

162. Processo: JF/PR/CUR-5059596-
65.2016.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 1950/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CRIME PREVISTO NO ART. 334
DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DOS 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.  1.  Denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público  Federal,  em
desfavor de 5 (cinco) acusados, pela prática do crime previsto no art. 334 do CP, redação anterior
à  Lei  n.  13.008/14,  em  razão  de  apreensão  de  produtos  de  procedência  estrangeira
desacompanhados de documentação fiscal comprobatória de sua regular entrada e circulação no
país (pelúcia e brinquedos), com a supressão de tributos no montante respectivo de R$ 3.169,38,
R$ 1.592,35, R$ 966,15, R$ 1.486,82 e R$ 163,19. 2. O Procurador da República oficiante deixou
de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo ao argumento de que todos os
acusados  são  parte  investigada  em,  pelo  menos,  inquéritos  policiais  diversos.  Além  disso,
conforme informou a Receita Federal nos presentes autos, os ora denunciado incorrem, de forma
reiterada, na conduta ilícita denunciada. 3. Discordância do Juiz Federal somente em relação a
três dos denunciados, alegando que a mera existência de outros procedimentos administrativos
e/ou inquéritos já  arquivados não poderia,  por  si  só,  afastar  a  possibilidade  de aplicação  do
referido instituto ao caso concreto. Isso porque as circunstâncias previstas no inciso II do artigo 77
são equivalentes àquelas previstas no art. 59 também do CP " elementos definidores da medida
da pena: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do
crime. Desse modo, processos administrativos fiscais, inquéritos policiais ou ações penais com
decisão absolutória, assim como não poderiam ser considerados para a majoração da pena, não
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o podem para a negativa do benefício de suspensão condicional do processo. Aduziu ainda que:
a) L.G.J teve processo arquivado em razão de pedido do MPF por insignificância delitiva,  em
07/06/2012; b) M.A.F. já foi beneficiada anteriormente com a suspensão condicional do processo,
o qual foi extinto há mais de 10 anos (30/11/2007); c) Z.P. teve contra si um IPL instaurado por
estelionato, cujo arquivamento transitou em julgado em 28/11/2013. Autos remetidos à 2ª CCR,
nos termos do art. 28 do CPP. 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  dos agentes impedem o oferecimento da
benesse  pelo  MPF.  6.  Na  hipótese  dos  autos,  a  conduta  social  dos  agentes  não  autoriza  a
concessão do benefício, visto que os réus, ao que tudo indica, fazem da mercancia de produtos
contrabandeados seu meio de vida, possuindo diversos registros na Receita Federal pela conduta
ora  investigada.  7.  Apreensões  anteriores  que  não  geraram  apontamentos  nas  folhas  de
antecedentes criminais, mas que devem ser consideradas como conduta social inapropriada. 8. 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) 9. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do
processo e prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal,
nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

163. Processo: 1.17.000.000313/2018-42 - Eletrônico Voto: 1857/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO (CP, ART. 297). APRESENTAÇÃO DE CRLV SUPOSTAMENTE FALSO A POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 DA 2ª CCR). SÚMULA
546 DO STJ. DOCUMENTO APRESENTADO PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato
que  veicula  informação  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  relatando  que  indivíduo  apresentou  a
policial rodoviário federal um CRLV supostamente falso. 2. O il. Procurador da República oficiante
entendeu que restou demonstrada a falta de dolo do suspeito em relação à fraude, uma vez que
não tentou simular a propriedade do veículo com a apresentação do documento falso, além de ter
fornecido seu aparelho celular  para tentativa de localização do vendedor do veículo.  Também
restou demonstrada a falta de potencialidade lesiva do CRLV, uma vez que já estava vencido.
Diante disso, promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que
o crime remanescente de falsificação de documento público não se amolda as hipóteses previstas
no art. 109, IV da CF, uma vez que não demonstra ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 3. O que se vislumbra no presente caso
é a prática do crime de falso perante a Polícia Rodoviária Federal, mediante apresentação de
documento inautêntico a policial do referido órgão. Sendo assim, conforme inteligência da Súmula
546 do STJ: "a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação  do  órgão  expedidor",  impõe-se  concluir  pela  competência  da  Justiça  Federal  e
consequente atribuição do Ministério Público Federal para apurar o caso. 4. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

164. Processo: DPF/SAL/PE-00014/2017-INQ Voto: 2246/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime tipificado no art.
171  §3º  do  Código  Penal,  diante  da  constatação  do  recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário de salário maternidade na ordem de R$ 5.599,88. 2. Promoção de arquivamento
fundada no princípio  da insignificância.  3.  Nos termos da Orientação nº  04,  a  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão admite "dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal
própria ou de inquérito policial e determinar, se assim entender, o arquivamento das peças de
informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009 "
TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a
fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último
saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de
até três benefícios previdenciários". 4. A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos
casos em que as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime,
bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente
se verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 5. Contudo, não é o caso
dos autos. In casu, apesar da investigada ter recebido apenas dois benefícios previdenciários, ela
confessou que os recebeu indevidamente, uma vez que nunca exerceu atividade rural e pagou
terceira pessoa para ajudá-la na fraude, restando, portanto, delimitadas a materialidade e autoria
delitiva.  Ademais,  não  se  mostrou  disposta  a  restituir  à  autarquia  previdenciária  os  valores
sacados indevidamente. Por fim, há de ser sopesado que não se trata de patrimônio particular,
mas  da  coletividade.  Aqui,  a  tutela  jurídica  não  é  apenas a  integridade  do  erário.  Busca-se,
também, a proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e
suas diversas formas de custeio. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

165. 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
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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: 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

166. Processo: 1.14.015.000113/2017-51 Voto: 2123/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR
SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:  IRRELEVÂNCIA  PENAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, INC. IV, LC Nº 75/93). NÃO CABIMENTO. FATO TÍPICO QUE SE
AMOLDA  AO  ART.  183  DA  LGT.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  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 15 e 50 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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

167. Processo: 1.14.015.000114/2017-04 Voto: 1876/2018 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
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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 do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

168. Processo: 1.14.015.000123/2017-97 Voto: 2248/2018 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 35
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
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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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Restou vencido o relator, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

169. Processo: 1.14.015.000124/2017-31 Voto: 8704/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR
SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:  IRRELEVÂNCIA  PENAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, INC. IV, LC Nº 75/93). NÃO CABIMENTO. FATO TÍPICO QUE SE
AMOLDA  AO  ART.  183  DA  LGT.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

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

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR
SEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANATEL.  MPF:  IRRELEVÂNCIA  PENAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, INC. IV, LC Nº 75/93). NÃO CABIMENTO. FATO TÍPICO QUE SE
AMOLDA  AO  ART.  183  DA  LGT.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  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
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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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

171. Processo: 1.29.009.000044/2018-13 - Eletrônico Voto: 2068/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  ANCORADA NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  VALOR DO  TRIBUTO
INFERIOR  A  R$  20.000,00.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO  DA  BAGATELA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de
representação fiscal para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual
teria resultado o não pagamento de tributos federais no valor de R$ 987,66. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do agente
em razão da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) tendo em vista a recente edição da Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, a qual
estipula  em  seu  art.  1º,  II,  este  novo  patamar  para  o  ajuizamento  de  execuções  fiscais.  3.
Arquivamento inadequado.  4.  Não obstante  consoante reiteradas decisões da Suprema Corte
acerca do tema (HCs nº 136.843/MG, 127.173/PR, 136.958/RS e 136.984/SP) sendo 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 e 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),
afetando Recurso Especial para fins de revisão de tese, há notícia de reiteração de conduta da
mesma natureza pelo investigado, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 5. No
caso dos autos, o investigado possuí 1 (uma) ocorrência registrada no sistema da Receita Federal
anterior ao fato ora investigado. Ademais, consta na Representação Fiscal para Fins Penais que,
além do valor total das mercadorias exceder o limite de isenção para bagagens de turistas (USD
300) e não haver a Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA), a quantidade da mercadoria
excedia os limites quantitativos permitidos.  8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal  e do
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Superior Tribunal de Justiça (HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, DJe: 10/12/2012; HC nº 258.953/MG,
5ª Turma, DJe: 02/04/2013) 9. 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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

172. Processo: 1.29.009.000063/2018-40 - Eletrônico Voto: 2106/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão
da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do investigado. Promoção de
arquivamento com base no princípio da insignificância.  Estimativa dos tributos iludidos de R$
517,76. 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$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da
bagatela.  Investigado 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.  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 vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

173. Processo: 1.29.009.001119/2017-01 - Eletrônico Voto: 2251/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Noticia  de  fato  autuada  para  apurar  a  ocorrência  dos  crimes  de  descaminho  e  contrabando
cigarros (apreensão de 80 maços),  sendo que o valor  dos tributos federais  iludidos é de R$
7.284,01 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo). Promoção de arquivamento
com  base  no  princípio  da  insignificância,  já  que  a  soma  dos  tributos  iludidos  em  todos  os
procedimentos contra o investigado não ultrapassavam R$ 20.000,00. 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$ 20.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que, conforme o
sistema COMPROT, apresenta outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de mercadorias.
Hipótese de habitual praticante do delito, bem como 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Restou vencido o relator, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

174. Processo: 1.29.009.001181/2017-94 - Eletrônico Voto: 2254/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Noticia de fato autuada para apurar a ocorrência dos crimes de descaminho, tipificado no art. 334
do Código Penal, do qual teria resultado o não pagamento de tributos federais no valor de R$
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754,69  (setecentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  nove  centavos).  Promoção  de
arquivamento com base no princípio da insignificância, já que a soma dos tributos iludidos em
todos  os  procedimentos  contra  o  investigado  não  ultrapassavam  R$  20.000,00.  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$ 20.000,00),
tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que,
conforme o sistema COMPROT, apresenta outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de
mercadorias. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Restou vencido o relator, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

175. Processo: DPF/JFA-00173/2017-INQ Voto: 2162/2018 Origem:  GABPRM1-GHO  -
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Notícia  de  que  furtos  estariam  sendo  cometidos  nas  dependências  de
condomínio do projeto habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Fatos  ocorridos  entre  particulares,  sem  qualquer
envolvimento  de  órgãos públicos  federais.  Eventual  prejuízo  em detrimento  do  patrimônio  de
particular.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

176. Processo: DPF/MOC-00195/2017-INQ Voto: 2100/2018 Origem:  GABPRM1-AVP  -  ALLAN
VERSIANI DE PAULA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que indivíduos não identificados,
armados, adentraram na agência e subtraíram os valores lá depositados. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Os valores subtraídos pertenciam na sua integralidade ao
Banco do Brasil, sociedade de economia mista, logo não configura hipótese de competência da
justiça Federal, notadamente por não se tratar de crime praticado em detrimento de bens, serviços
ou interesse da União, a teor do que dispõe o art.  109, IV da CF. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

177. Processo: DPF/PE-00688/2017-IPL Voto: 1883/2018 Origem:  COJUD/PRPE  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  uso  de  documento
ideologicamente  falso  (art.  299  c/c  art.  304,  ambos do  CP).  O investigado  teria  apresentado
perante a Prefeitura Municipal de Olinda/PE diploma de licenciatura em música, supostamente
emitido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a finalidade de se qualificar para
assumir  o  cargo  comissionado  de  Diretor  do  Centro  de  Educação  Musical  de  Olinda,  a  ser
nomeado pelo chefe do executivo municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Apesar  de  os  fatos  envolverem diploma  supostamente  expedido  pela  UFPE,  o
documento  foi  apresentado  perante  a  Prefeitura.  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".
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

178. Processo: SRPF-AP-00205/2017-INQ Voto: 2151/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art.
304). Suposta inclusão indevida de sócio em contratos sociais de empresas privadas. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Eventuais  prejuízos  suportados  por
particulares. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

179. Processo: 1.17.000.000352/2018-40 - Eletrônico Voto: 2104/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de representação que relata a o suposto descumprimento de
sentença proferida pelo  poder judiciário  do Estado do Espírito  Santo.  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Suposta conduta criminosa praticada contra a justiça
estadual. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

180. Processo: 1.19.000.000252/2018-49 - Eletrônico Voto: 1888/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que dois indivíduos, armados,
subtraíram  os  valores  que  se  encontravam  na  agência  dos  Correios  em  São  Bernardo  do
Maranhão/MA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). De acordo com as
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informações da Polícia Federal, é ínfimo o prejuízo sofrido pela EBCT, no valor de R$ 85,53, pois
os  valores  subtraídos  pertenciam,  quase  que  na  sua  integralidade  ao  Banco  do  Brasil
(R$100.741,50), sociedade de economia mista, logo não configura hipótese de competência da
justiça Federal, notadamente por não se tratar de crime praticado em detrimento de bens, serviços
ou interesse da União, a teor do que dispõe o art.  109, IV da CF. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

181. Processo: 1.19.000.002259/2017-14 - Eletrônico Voto: 2091/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de fato autuada por manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta de
supostas irregularidades na atual  gestão de Sindicato  de Contabilistas.  Crime de apropriação
indébita (CP, art. 168). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Suposto  crime praticado  contra  o  patrimônio  dos  trabalhadores  e  do  sindicato  ao qual  estão
vinculados.  Não se extrai  da narrativa,  nenhuma afetação, nem mesmo potencial,  a qualquer
interesse federal. Mesmo tendo natureza jurídicotributária de contribuição parafiscal, o desvio ou
não pagamento da contribuição sindical compulsória não atrai a competência da Justiça Federal,
nos termos da Súmula nº 222 do STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações
relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT."). 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

182. Processo: 1.19.000.002492/2017-05 - Eletrônico Voto: 1861/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de expediente oriundo do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, que trata de possíveis ilegalidades nos processos de aposentadoria no município de
Santa Luzia/MA. Informação de que alguns servidores aposentados estariam sendo obrigados a
permanecerem na  ativa,  tendo,  inclusive,  descontos  previdenciários  sobre  os  proventos,  bem
como acerca  de  suposta  revogação  irregular  de  aposentadoria  por  invalidez  de  determinada
servidora. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo consta, os
servidores  municipais  de  Santa  Luzia/MA são  regidos  pelo  regime  próprio  de  previdência  do
município, gerido por autarquia municipal. Eventual prejuízo financeiro em decorrência de infração
penal ou ato de improbidade a ser suportado pela referida autarquia. Hipótese em que não se
verificam verbas ou servidores federais envolvidos. Inexistência de lesão direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos que justifiquem a atribuição
do Ministério Público Federal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

183. Processo: 1.22.020.000334/2017-89 Voto: 2136/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal. Fabricação e
comercialização de produto capilar sem registro na 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

184. Processo: 1.25.000.000075/2018-01 - Eletrônico Voto: 2090/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Suposta apologia aos crimes de exposição precoce do público infantil a conteúdo de
sexual e incitação ao crime de homicídio (CP, art. 286 c/c art. 121) por parte de Youtuber brasileiro
em seu livro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Livro publicado em vertente brasileira de
Língua Portuguesa, sem indícios de comercialização fora do Brasil, o que restringe o alcance de
seu conteúdo ao âmbito internacional. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

185. Processo: 1.25.000.000732/2018-11 - Eletrônico Voto: 1886/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa apresentada através da Sala de Atendimento ao Cidadão
relatando supostos crimes e irregularidades envolvendo prefeito municipal. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Diligências. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

186. Processo: 1.28.000.000239/2018-81 Voto: 2118/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  roubo  (CP,  art.  157).
Subtração de dinheiro de terminais localizados em casa lotérica e aparelho celular de uma das
vítimas.  Revisão  declínio  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  pelo  empresário
responsável pelo estabelecimento. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Precedente STJ "Em se tratando de empresa privada permissionária
de serviços bancários da CEF, como é o exemplo de casas lotéricas, juridicamente análogo à
presente  hipótese,  é  assente  o  entendimento  de  que  a  simples  existência  de  contrato  de
permissão  dos  serviços  não  pressupõe  a  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  empresa
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pública,  diante de roubo perpetrado contra o particular contratante"  (AgRg no CC 137550/SP,
Terceira Sessão, Dje 15/04/2015). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

187. Processo: 1.29.003.000115/2018-38 - Eletrônico Voto: 2161/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

188. Processo: 1.30.001.000088/2018-01 Voto: 2103/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar o o crime previsto no art 297, CP, tendo em vista o uso de
tais  documentos  falsos  perante  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  no  Município  de  Duque  de
Caxias/RJ.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  desta  2ª  CCR).  Documento
utilizado perante a Secretaria de Meio Ambiente municipal.  Aplicação da Súmula 546 STJ " A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor." 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

189. Processo: 1.30.001.000641/2018-05 Voto: 2163/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação sigilosa apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão
dando  conta  de  possível  uso  de  diploma  de  curso  superior  falso.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado unicamente pela empresa em que
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trabalha a  pessoa que supostamente teria  comprado diploma de curso superior.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

190. Processo: 1.30.001.000718/2018-39 Voto: 2098/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Recebimento de representação noticiando a suposta prática dos crimes previstos
nos artigos 121, 147, 297, e 299, todos do Código Penal. Nos termos narrados pela noticiante sua
mãe  teria  ameaçado  de  matá-la,  assim  como  proferiu  as  mesmas  ameaças  ao  marido  da
noticiante. Afirma, ainda, que a suposta criminosa teria assassinado seu pai,  e, também, teria
fraudado os documentos da morte do mesmo para omitir tal fato. Por fim, alega que a certidão de
casamento da suposta criminosa com seu pai seria falsa, assim como as certidões de nascimento
de seus irmãos, já que a noticiante crê que eles não seriam filhos do pai dela. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Os supostos delitos noticiados teriam sido,
em tese, perpetrados em detrimento de vítimas particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

191. Processo: 1.30.001.000932/2018-95 Voto: 2134/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação noticiando suposto estelionato praticado em
detrimento  de  particular.  Particular  que  contratou  serviços  odontológicos  que  não  teriam sido
prestados.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

192. Processo: 1.30.020.000098/2018-18 Voto: 2137/2018 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 instaurada a partir de manifestação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relato de possível desvio de valores pertencentes a idoso. Crime previsto no Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741/2003, art. 102). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

193. Processo: 1.34.001.000464/2018-18 Voto: 2160/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão  noticiando  suposto  estelionato  praticado  em  detrimento  de  particular.  Determinada
empresa  estaria  oferecendo  empréstimos  sob  condição  de  depósito  preliminar  sem,  contudo,
efetivar  a  operação.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Lesão
patrimonial restrita ao particular. Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

194. Processo: 1.34.001.000491/2018-82 Voto: 2113/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante à Sala de Atendimento ao
Cidadão,  relatando  que  rede  de  supermecados  estaria  distribuindo  material  de  conteúdo
homofóbico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de qualquer
prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

195. Processo: 1.34.001.001390/2018-29 Voto: 2099/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

196. Processo: 1.34.001.001610/2018-14 Voto: 1877/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata possível prática do crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta conduta criminosa verificada em
processos no âmbito  da Justiça Estadual  de São Paulo.  Inexistência  de lesão direta  a bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
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capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

197. Processo: 1.34.021.000020/2018-36 - Eletrônico Voto: 1862/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta
de  suposta  ocorrência  de  crime  contra  a  economia  popular  ou  de  estelionato,  alusiva  à
comercialização de moeda virtual "Bitcoin" (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX; CP, art. 171). Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  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 pela homologação do
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

Homologação de Arquivamento

198. Processo: DPF-OPE-00070/2017-INQ Voto: 2158/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Relato  de  que  trabalhadores  da
Universidade Federal do Amapá " UNIFAP, durante obras de reformas e urbanização do campus
de Oiapoque/AP, teriam aberto um antigo transformador, retirado algumas peças internas e as
escondido para possivelmente vendê-las. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Relatório da Polícia Federal sugerindo o arquivamento ante a insignificante lesão ao patrimônio
público, uma vez que as peças objeto da tentativa de furto já haviam sido descartadas à sucata
pela universidade e,  além disso,  foram recuperadas em sua integralidade. Demais,  a suposta
prática  foi  imputada  a  grupo  de  trabalhadores  não  identificados,  o  que  inviabiliza  linha
investigativa capaz de esclarecer a autoria. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do
art. 18 do Código Penal.

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

199. Processo: DPF/PHB/PI-00233/2015-INQ Voto: 2115/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §1º e 4, incisos I e IV) em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligências.  Informação de que  nenhum valor  pertencente  à  EBCT foi  subtraído.
Ausência de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Laudo de Perícia papiloscópica
concluiu que não foi possível fazer o confronto com os fragmentos papiloscópicos encontrados.
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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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

200. Processo: DPF/RN-2017.0002180-IP -
Eletrônico 

Voto: 1898/2018 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER
MARTINS DE ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira  de Correios e Telégrafos "  EBCT. Relato  de que 02 (dois)  indivíduos não
identificados, com uso de arma de fogo, renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios,
que teve suas encomendas subtraídas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Impossibilidade de identificação de suspeitos em razão dos artifícios utilizados, como
o uso de óculos escuros e boné. Ausência de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.
Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-
la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código Penal e da Súmula nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

201. Processo: JF/CE-0000314-21.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 2159/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º
da Lei 9.613/98) e associação criminosa (art. 288 do CP). Relato de que sócio-administrador de
empresa do ramo de transporte aéreo teria transferido cotas da empresa para ex-empregados
com o fim de eximir responsabilidades por dívidas da pessoa jurídica. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de diversas diligências investigatórios, dentre elas
a oitiva de todos os envolvidos no negócio jurídico supostamente fictício e juntado de documentos,
aferiu-se a licitude do referido negócio. Consta, também, que mesmo após o falecimento do sócio-
administrador,  ora investigado, os novos cotistas honraram com as dívidas remanescentes da
empresa.  Inexistência  de  indícios  da  prática  do  crime  de  lavagem de  capitais,  tampouco  de
associação 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

202. Processo: 1.13.000.000453/2017-89 Voto: 2087/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar conflito fundiário, com a
prática de condutas criminosas. O denunciante relata ter informado ao MPF, em novembro de
2013, a existência de conflito agrário no Ramal Transpurus, localizado à margem esquerda do Rio
Mucuim, no município de Canutama/AM, tendo sido autuado Procedimento Preparatório, o qual foi
arquivado por não ter sido identificado nenhum conflito agrário no local. Aduz que, à época do
arquivamento do referido PP, não foi possível apresentar o laudo da Polícia Civil do Estado de
Rondônia, de 02/09/2013, que constatou o incêndio em dois imóveis rurais do Projeto Mapinguari,
às margens do Rio Mucuim. Alega que indivíduo que se apresenta como proprietário da região do
Ramal Transpurus teria sido o responsável pela queimada de residências e materiais de produção
dos  assentados  do  referido  Projeto,  com  o  intuito  de  expulsá-los  do  local.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme informações da Coordenação Estadual  de
Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a área em questão está inserida na Gleba Pública
Federal "Mapinguari" e o denunciante, com mais dois indivíduos, são os verdadeiros ocupantes de
parcelas rurais na referida gleba. Todavia, não possuem cadastro, nem pedidos de regularização
fundiária protocolados no Programa Terra Legal, sendo que as áreas por eles ocupadas não foram
georreferenciadas.  Oficiado,  o  INCRA comunicou  que  fora  expedida  ordem  de  serviço  para
verificação in loco da situação da regularização fundiária. A Secretária de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário esclareceu que, considerando informações colhidas pelos moradores da
área  e  a  vistoria  realizada,  não  há  que  se  falar  em  regularização  fundiária  para  os  atuais
ocupantes, bem como para o suposto proprietário da região do Ramal Transpurus, diante do não
cumprimento dos requisitos da legislação. Não há linha investigativa a ser seguida, tendo em vista
a  falta  de  elementos  que  possibilitem  a  comprovação  de  conflito  na  área.  Homologação  do
arquivamento.

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

203. Processo: 1.14.000.000726/2018-39 Voto: 2135/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da agência dos correios de
Itapuã/BA. Consta que referida agência foi arrombada, tendo sido subtraídos 65 objetos postais.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade de identificação dos
autores  do  delito,  visto  que  o  sistema  de  câmeras  de  segurança  do  local  não  estavam
funcionando e não há registros relevantes para elucidação dos fatos. Inexistência de elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código Penal e da Súmula nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

204. Processo: 1.14.000.003740/2017-11 Voto: 2101/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Crime previsto no art. 20, §2° da Lei n°7.716/89. Representação encaminhada por
particular por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que após uma publicação em
determinada  página  do  Facebook  sobre  os  índices  de  popularidade  de  Ex-Presidente  da
República  no nordeste,  terceira  pessoa  teria  proferido  expressões injuriosas  de  cunho racial.
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Inexistência de expressões que configurem o tipo
penal.  Ausência  de  indícios  mínimos de prática  criminosa,  bem como 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

205. Processo: 1.14.000.004119/2017-67 Voto: 2120/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 1º, Lei 8.137/90). Suposto crime de
sonegação fiscal praticado por associação de professores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
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art. 62, IV). Diligências. Informação proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência
de procedimento administrativo fiscal em curso e pela falta de interesse fiscal. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

206. Processo: 1.14.015.000125/2017-86 Voto: 1875/2018 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 instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº
9.472/97. Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal constatou a existência de rádio transceptor
em veículo pesado, sem outorga do Serviço de Rádio do Cidadão. De acordo com a própria
agência reguladora, o aparelho transceptor estava homologado, não sendo possível caracterizar
interferência  radioelétrica  prejudicial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O
equipamento  sequer  estava  instalado  no  veículo  quando  da  abordagem  pelos  policiais,
encontrando-se desmontado em uma caixa embaixo do banco. Oficiada para esclarecer acerca
dessa questão, a ANATEL não apresentou resposta na seara administrativa. 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.  O  transceptor
apreendido  possui  homologação  expedida  pela  ANATEL.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

207. Processo: 1.15.000.000138/2016-04 Voto: 2015/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Manifestação anônima apresentada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Relato  de  suposta  invasão  de  privacidade.  A representante  narra  que  passou  mal
durante  o  expediente  de  trabalho  e,  apressadamente,  desligou  seu  computador  sem  se
desconectar  da  rede  social  Facebook.  Ao  retornar  ao  trabalho,  após  sua  licença  médica,
descobriu  que,  durante a sua ausência,  a  profissional  que iria  substituí-la  no período da sua
licença maternidade entrou em sua página na referida rede social e imprimiu suas conversas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). O MPF solicitou à representante que
fornecesse informações complementares acerca do fato narrado. O prazo se exauriu sem que a
reclamante  prestasse  as  informações  solicitadas.  Ausência  de  dados  concretos  que  possam
orientar uma investigação. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de
procedimento investigativo.  Ausência de justa causa para persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

208. Processo: 1.15.000.000359/2018-36 - Eletrônico Voto: 2110/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação
dando conta do registro irregular da ata de eleição da diretoria de associação quilombola. Revisão
de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ata que registrou reunião que de fato aconteceu e tratou
de  eleição  que,  embora  sem  efeito,  deveras  ocorreu  entre  os  dissidentes  da  associação.
Cancelamento  do  registro  da  ata  em  cartório.  Conflito  dirimido.  Inexistência  de  indícios  da
ocorrência  de  conduta  criminosa.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

209. Processo: 1.15.000.000684/2018-07 - Eletrônico Voto: 2063/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiária
do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral  de candidato,  no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que
as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pelo
contribuinte,  mas  apenas  a  sua  condição  de  beneficiária  de  programa  social.  A  simples
constatação  de  que  a  investigada  é  beneficiária  do  programa  de  bolsa  e  realizou  doação  à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado (R$300,00) é abaixo de 10% do limite
de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso, no
caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável em dinheiro, correspondente atividades
de militância e mobilização de rua. Elementos de informações até então colhidos não apontam
para a  ocorrência  de conduta criminosa.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

210. Processo: 1.15.000.000700/2018-53 - Eletrônico Voto: 1976/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da informação de que pessoa desempregada teria realizado
suposta doação eleitoral no valor de R$ 800,00, em favor da campanha de diversos candidatos a
vereador de Pacajus/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei
nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a renda
declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como desempregado no CAGED. A simples
constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à campanha eleitoral, não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza,
sobretudo considerando que o valor doado é inferior a 10% do limite de isenção para a declaração
do Imposto de Renda,  sendo um valor  irrelevante do ponto de vista  tributário.  Elementos de
informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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211. Processo: 1.15.000.000709/2018-64 - Eletrônico Voto: 2109/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da informação de que pessoa desempregada teria realizado
doação eleitoral no valor de R$ 200,00 à campanha de dois candidato. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser
limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo,
no relatório  individual  não  consta  qual  a  renda declarada  pelo  contribuinte,  mas apenas que
consta  como  desempregado  no  CAGED.  A  simples  constatação  de  que  o  investigado  é
desempregado e realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente
para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza. Além disso é de se levar em conta que
que o valor doado é inferior a 10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda,
sendo  um  valor  irrelevante  do  ponto  de  vista  tributário.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

212. Processo: 1.15.000.000715/2018-11 - Eletrônico Voto: 1980/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da informação de que pessoa desempregada teria realizado
suposta doação eleitoral no valor de R$ 1.200,00, no ano de 2016. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  O art.  23,  §1º,  da Lei  nº.  9.504/97 dispõe que as doações devem ser
limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo,
no relatório  individual  não  consta  qual  a  renda declarada  pelo  contribuinte,  mas apenas que
consta  como  desempregado  no  CAGED.  A  simples  constatação  de  que  o  investigado  é
desempregado e realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente
para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor
doado é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a
R$ 28.123,91.  Além disso,  no caso,  a doação se tratou na verdade de doação estimável em
dinheiro, correspondente a publicidade por carros de som. Elementos de informações até então
colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

213. Processo: 1.15.000.001370/2017-32 Voto: 2133/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Corregedoria Regional da PF/CE noticiando suposto
crime de moeda falsa (art. 289, §1º do CP). Informação de que preso em flagrante pelo delito de
tráfico de drogas estariam portando cédulas falsas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Caso em que, mesmo após inúmeras solicitações por parte da autoridade policial, bem como
do Parquet federal (8 no total), as possíveis notas falsas nunca foram encaminhadas pela Justiça
Estadual.  Inexistência de materialidade delitiva e elementos suficientes e aptos a esclarecê-la.
Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis. Arquivamento que não gera
coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (art.
18 do CPP). 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

214. Processo: 1.16.000.000389/2018-13 - Eletrônico Voto: 1864/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa de possível ocorrência do delito de
incitação ao crime (CP, art. 286), em tese praticado por uma banca examinadora de concurso
público,  a  qual  teria  considerado  como  correto  o  enunciado  de  uma  questão  de  prova  que
afirmaria que o assédio sexual ou profissional é um princípio básico da moral e da ética. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O que se depreende da narração feita pelo representante
é  de  que  houve  equívoco  pela  banca  examinadora  na  indicação  do  gabarito  da  questão
mencionada,  inexistindo  dolo  em atingir  o  bem jurídico  tutelado  pela  norma,  no  caso,  a  paz
pública. Veja-se que o tipo transcrito no art. 286 do Código Penal, indicado pelo representante,
não admite, sequer, a forma culposa. Deve o representante buscar a via judicial adequada para
resguardar  seu  direito,  não  sendo  possível,  pela  via  transversa,  obter  tal  desiderato  com  a
imputação criminal. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

215. Processo: 1.16.000.000503/2018-05 - Eletrônico Voto: 2111/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de desobediência (CP, art.  330). Suposto descumprimento de decisão
judicial que obrigava o Ministério da Saúde a fornecer determinado medicamento à particular .
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Encaminhamento interno da demanda
perante os órgãos competentes para realizar a compra. Atraso justificado. Inexistência de conduta
voluntária  e  consciente  voltada  a  desobedecer  determinação  judicial.  Homologação  do
Arquivamento.

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

216. Processo: 1.18.001.000224/2018-59 - Eletrônico Voto: 2066/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Noticia de fato.  Omissão de anotação de vínculo empregatício  na CTPS (CP,  art.  297,  § 4º).
Empresa que mantinha recepcionistas sem registro na CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Caso no qual as informações constantes dos autos não são suficientes
para concluir que a empregadora agiu com plena convicção da ilicitude penal do seu ato, uma vez
que mantinha com as funcionárias contratos de prestação de serviços e que após fiscalização do
Ministério do Trabalho, regularizou os contratos de trabalho com as devidas anotações na CTPS,
inclusive efetuou o recolhimento do FGTS e INSS. Subsidiaridade do direito penal. Inexistência de
justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.18.001.000572/2017-45 Voto: 2130/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º) praticado em desfavor do
INSS, tendo em vista a possível concessão irregular de benefícios previdenciários por servidora
da autarquia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que, muito embora os
benefícios  analisados  tenham  sido  concedidos  com  base  em  documentos  com  indícios  de
falsificação, o que, inclusive, foi apurado no âmbito da "Operação Caverna de Platão", não restou
verificado o conluio da servidora nas fraudes, tendo ela realizado os procedimentos normais e
legais para concessão dos benefícios. Ademais, na referida operação foram detectadas mais de
2.000 (duas mil) certidões falsificadas, tendo a servidora ora investigada cadastrado apenas dois
pedidos de benefícios previdenciários com uso da documentação falsa. Inexistência de indícios de
materialidade delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

218. Processo: 1.20.000.001889/2017-51 Voto: 2095/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) por parte de perita.
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Representação genérica, porquanto não traz os
mínimos elementos de informação que possam revelar dados concretos da suposta prática de
falsidade ideológica, e, ainda, não traz o suposto fato ilícito ocorrido. Inexistência de indícios da
ocorrência  de  conduta  criminosa.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

219. Processo: 1.22.000.003823/2017-21 - Eletrônico Voto: 2128/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de inquérito civil  em que se investigava possível  infração a
ordem economica, perpetrada por entidades representativas da classe médica mineira, a exemplo
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, em virtude da imposição de tabela
de  preços  mínimos em procedimentos  hospitalares  (Art.  4º,  II,  da  Lei  8.137/90).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em âmbito administrativo, houve condenação das
entidades pelo  CADE. Contudo, no ambito cível,  houve o arquivamento do procedimento.  Da
análise dos autos, não foi possível afirmar que houve acordo, convenio, ajuste ou aliança entre
ofertantes, conforme prevê o tipo penal em questão, uma vez que não se verificou a existência de
grupos ofertantes tendentes a dominar o mercado. Atipicidade. Homologação do Arquivamento.

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

220. Processo: 1.22.001.000001/2018-69 Voto: 1882/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento, pelo Ministério Público do Trabalho, de cópia de representação
na qual são narradas supostas irregularidades trabalhistas praticadas em empresa privada. Um
funcionário da empresa teria ficado afastado de suas atividades sem receber o FGTS, enquanto
outra  funcionária  estaria  trabalhando  sem  carteira  assinada  e  sem  ter  realizado  o  exame
admissional, mas teria tratamento diferenciado por ser parente dos donos da empresa, usando
disso para coagir os demais funcionários da empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Com relação à conduta de omissão de depósito de FGTS, aplica-se o Enunciado nº 581
da  2ª  CCR,  visto  que  não  se  trata  de  conduta  criminosa.  Quanto  à  alegação  de  que  uma
funcionária  estaria  trabalhando  sem  carteira  assinada  e  que,  por  ser  parente  dos  donos  da
empresa, receberia tratamento diferenciado, coagindo os demais funcionários, não constam nos
autos elementos mínimos que comprovem essas afirmações, tais como depoimentos de eventuais
coagidos ou mesmo cópia da carteira ou do contrato de trabalho da referida funcionária. Ausência
de  elementos  mínimos  a  indicar  a  possibilidade  de  atuação  do  MPF  no  presente  caso.
Homologação do arquivamento.

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

221. Processo: 1.22.001.000225/2017-90 Voto: 1881/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  ocorrência  do crime de fraude  em certame de
interesse  público  (CP,  art.  311-A).  Representação  anônima  acerca  de  suposta  fraude  em
concursos públicos da Universidade Federal  de Juiz de Fora (UFJF). O representante narra a
existência  de relações pessoais  e  acadêmicas entre  candidatos,  professores  e  membros das
bancas  examinadoras  que  implicariam na  ausência  de  real  caráter  competitivo  dos  referidos
certames. Adicionalmente, relata que após as provas didáticas de um dos concursos, a banca
examinadora respectiva teria se reunido na presença da Diretora da Faculdade e da Chefe do
Departamento para atribuir notas aos candidatos, além de que aspectos formais, como a liberação
do espelho de correção da prova  escrita  e  a  divulgação de informações sobre instrumentos,
aparelhos,  técnicas  e  metodologias  do  certame,  não  haveriam sido  observados.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Não  há  registro  de  que  os  fatos  narrados  pelo
representante tenham resultado em prejuízo concreto para a igualdade de condições entre os
candidatos  ou  para  a  lisura  do  certame.  Não  há  mínimos  indícios  que  demonstrem  que
professores haveriam registrado e transmitido a relação de pontos pertinentes ao concurso a
terceiros,  além de  que,  um candidato,  que  supostamente  teria  se  favorecido  de  tal  conduta,
sequer logrou aprovação no certame. Com relação ao suposto impedimento ou suspeição de
alguns  professores,  constata-se  que  os  candidatos  que  teriam  relações  com  integrantes  da
composição originária das bancas foram reprovados nos certames e os que foram aprovados não
se classificaram para as vagas previstas no edital. No tocante à alegada presença da Diretora da
Faculdade e da Chefe do Departamento em reunião da banca examinadora, conduta imprópria,
embora  por  si  só  não  indicativa  de  fraude  ou  direcionamento,  o  Procurador  Oficiante,  em
procedimento cível,  expediu  recomendação preventiva à UFJF no sentido de que assegure a
independência  das  bancas  examinadoras  na  realização  de  seus  concursos  públicos.  Resta
ausente  qualquer  indício  de  direcionamento  de  candidatos.  Inexistência  de  indícios  de
materialidade.  Ausência  de  indícios  mínimos  necessários  de  fraude  ou  favorecimento  para
justificar o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

222. Processo: 1.22.024.000041/2018-42 - Eletrônico Voto: 2093/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Relato de que a Polícia Militar foi acionada
em razão de furto na Fazenda Experimental Universidade Federal de Viçosa " UFV. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). UFV informou à Polícia Federal que os bens furtados
foram comprados com recursos de convênio e que não eram patrimoniados. Estimou-se o valor
do prejuízo em R$ 850,00. Nenhum suspeito foi apontado pela PM, nem mesmo linha idônea de
investigação.Inexistências de indícios mínimos de autoria. Homologação do arquivamento.

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

223. Processo: 1.22.024.000280/2017-11 - Eletrônico Voto: 1897/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de fato. Representante relata o não repasse pelo ex-empregador dos valores descontados
à título de INSS e FGTS. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). A ausência de depósito
dos valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado não caracteriza crime, pois os
valores não são descontados dos empregados, mas suportados exclusivamente pelo empregador.
Fato atípico na esfera penal. Aplicação do Enunciado 2CCR nº 58. Precedente STF: HC 72.271.
Quanto ao crime tipificado no art. 168-A do Código Penal, verifica-se atipicidade da conduta, uma
vez que não houve desconto de contribuições previdenciárias seguido do não repasse. Por fim,
ante a possível ocorrência do delito de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do
CP),  tem-se  a  inexistência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído,  uma vez  que  não
ocorreu a liquidação da sentença trabalhista. Natureza material do delito. Incidência do Enunciado
nº 63 da 2ª CCR e da Súmula Vinculante nº  24 do STF. Ausência  de elementos probatórios
mínimos  aptos  a  viabilizar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

224. Processo: 1.23.000.001454/2016-13 Voto: 1878/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações oriundas da Advocacia-Geral da União a fim de
apurar a suposta prática dos delitos previstos no art. 4º, parágrafo único, e/ou art. 19, ambos da
Lei nº 7.492/86, tendo em vista a realização de operação de empréstimo pelo Banco da Amazônia
S/A à empresa privada, sem prévia consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal " CADIN. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada com
o fim de dirimir dúvida acerca da existência ou não de registros restritivos contra a empresa no
CADIN, por ocasião da liberação dos recursos relativos aos contratos firmados em 07/2010 e
07/2011,  a  instituição  financeira  demonstrou,  mediante  apresentação  dos  comprovantes  das
pesquisas realizadas no referido banco de dados nos anos de 2010 e 2011, a inexistência de
registro para o respectivo CNPJ. Inobservância ao CADIN não demonstrada. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: 1.23.000.001576/2017-91 Voto: 1879/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relato de existência de suposta fraude contra a União, consistente na cobrança de propina a
pescador artesanal, pelo Presidente de uma associação de pescadores com o auxílio de servidor
do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, para providenciar o recebimento de seguro defeso.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Em  consulta  ao  Portal  da
Transparência constatou-se a existência de somente um servidor, lotado na EMBRAPA no Pará,
com nome equivalente  ao  constante  da  representação,  o  que  se  reputa  insuficiente  para  se
afirmar, com a necessária certeza, que se trata da pessoa indicada pelo noticiante, principalmente
considerando ser um nome bastante comum. Remetido o feito à Polícia Federal para diligências,
sobreveio manifestação apontando a fragilidade dos elementos contidos nos autos, bem como a
inocuidade da oitiva  dos dois  supostos envolvidos,  além da ausência  de  casos concretos  de
pessoas  que  teriam  recebido  indevidamente  seguro  defeso.  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.

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

226. Processo: 1.23.001.000291/2017-22 Voto: 2122/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar a suposta prática dos crimes descritos no art. 20 da Lei nº
4.947/66 ou art. 171 do Código Penal. Relato de que particular estaria vendendo lotes de área
pertencente  ao  INCRA.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Investigado que tem a posse legal do imóvel que ocupa, tendo, inclusive, obtido decisão judicial
favorável à sua reitegração de posse, haja vista a existência de ocupação da área sem o seu
consentimento. Disputa judicial pela posse do imóvel. Ausência de qualquer prejuízo ao INCRA ou
a União  que  permanecem com o  titulo  de  propriedade do  imóvel.  Inexistência  de  notícia  de
particular  ludibriado pela compra do imóvel.  Disputa relativa  a posse do imóvel que deve ser
dirimida na órbita cível. Não configuração do crime. Falta de justa causa para dar prosseguimento
à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.25.000.000149/2018-00 - Eletrônico Voto: 2092/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato relatando possível crime de violação de correspondência (CP, art. 151, II, c/c art.
314), no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Prejuízo estimado em R$
68,63  (sessenta  e  oito  reais  e  sessenta  e  três  centavos),  equivalente  ao  valor  restituído  ao
contratante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Impossibilidade de
se apurar a autoria e o local exato do extravio. Prejuízo ínfimo, insignificante em face do bem
jurídico protegido.  Ausência de provas da autoria delitiva. Inexistência de diligências viáveis a
modificarem  o  panorama  probatório  atual  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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228. Processo: 1.25.000.002926/2017-61 - Eletrônico Voto: 1894/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: PIC. Notícia crime. Possíveis irregularidades em procedimento de desapropriação conduzido pelo
DNER (atual  DNIT).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Noticiante  que
"acredita"  ter  havido  irregularidades  na  desapropriação  de  seu  imóvel,  porém  as  delimitou.
Existência  de  litígio  cível.  Ademais,  tem-se  que  os  fatos  ocorreram  em  1998.  Aplicação  da
Orientação nº 26 desta 2ª Câmara, diante da antiguidade do fato investigado e da inexistência de
linha investigatória  idônea.  "A antiguidade do fato  investigado,  o  esgotamento  das diligências
investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Homologação do arquivamento.

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

229. Processo: 1.26.000.000166/2018-00 - Eletrônico Voto: 1856/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  MANIFESTAÇÃO  TERATOLÓGICA.  REVISÃO  DE ARQUIVAMENTO  (LC
75/93, ARTIGO 62, IV). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a
partir de manifestação cujo ofertante insurge-se contra arquivamento de Inquérito Policial e do
processo judicial que o originou, relatando possíveis irregularidades/práticas criminosas atribuídas
às autoridades envolvidas  tanto  no  processamento  da ação cível  (Advogados,  Juíza  Federal,
Defensora Pública), quanto no IPL (Delegado de Polícia Federal, Procurador da República, Juíza
Federal e Presidente da OAB). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito considerando a ausência de justa causa para instauração de procedimento investigatório
baseado nos fatos ventilados pelo representante, asseverando que "o representante deve munir-
se da necessária prova e cautela quando da imputação de crimes/irregularidades de atuação às
autoridades públicas", uma vez que "a atribuição de fatos dessa natureza, sem fundamentação e
de  forma  temerária  podem  configurar  crime  contra  a  honra  das  autoridades,  desafiando  a
responsabilidade  criminal  do representante".  3.  Cientificado  do arquivamento,  o  representante
interpôs recurso. Arquivamento mantido pelo membro do Ministério Público Federal. 4. Remessa à
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  para o exercício de sua
função revisional, nos termos do art. 62, IV, da LC n.º 75/93. 5. Inexistência de elementos mínimos
que indiquem a ocorrência de qualquer conduta criminosa, haja vista a amplitude da narrativa e a
falta de clareza quanto aos fatos noticiados, sem indicação de informações que possam satisfazer
minimamente um juízo de plausibilidade. Alegações inconsistentes dirigidas de maneira genérica
a diversos órgãos públicos, sem qualquer elemento que justifique o início de uma investigação
criminal. 6. Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

230. Processo: 1.28.000.001429/2015-72 Voto: 2121/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Relato de que servidores da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte " UFRN, com auxílio de organização criminosa, adulteravam seus
contracheques com o intuito de obter emprestimos consignados com margem a maior do que
teriam direito, em prejuízo da CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Dos
quatro  investigados  nos  autos,  verifica-se  que  foi  oferecida  denuncia  contra  2  (dois)  deles.
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Aplicação do princípio do nem bis in idem. Em relação a outro investigado, tem-se que o mesmo
faleceu. Extinção da punibilidade CP, art. 107, I). Quanto a investigada remanescente, tem-se que
encontra-se com mais de 70 anos.  Redução à metade do prazo de prescrição (CP, art.  115).
Crime cometido em 2010. Decurso de mais de 6 (seis) anos da data dos fatos. Prescrição da
pretensão punitiva  já  que decorridos mais de seis  anos da data  dos fatos (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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

231. Processo: 1.29.000.000747/2018-21 - Eletrônico Voto: 2094/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art.  342) em reclamatória
trabalhista. O Julgador, por identificar inconsistências no depoimento com informações obtidas em
outros elementos de prova, desconsiderou completamente os depoimentos na sentença. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento
de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real
dos fatos, absorvidos de modo distinto. Multa de 2,5% sobre o valor da causa já que evidenciada
litigância  de  má-fé.  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. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

232. Processo: 1.29.000.003320/2017-02 - Eletrônico Voto: 2064/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação anônima apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relato de supostas ameaças e perseguições contra o denunciante e sua família.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia desconexa e genérica. Ausência de dados
concretos  que  possam  orientar  uma  investigação.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Ausência de justa causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.29.000.003726/2017-87 Voto: 2155/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Concessão
irregular de aposentadoria por tempo de contribuição. Recolhimentos irregulares (valores a menor
e intempestivos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o beneficiário
efetuou  o  recolhimento  das  diferenças  e  teve  sua  defesa,  em  procedimento  administrativo,
considerada procedente. Recolhimento incorreto das contribuições que não evidenciam má-fé do
agente. Ausência de dolo de fraudar. Homologação do arquivamento.

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

234. Processo: 1.29.003.000382/2017-24 - Eletrônico Voto: 1895/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  representação  encaminhada  pelo  Ministério  Público  do
Trabalho,  a qual relata supostas irregularidades praticadas por  empresa privada.  Ausência de
depósito do FGTS, falta de recolhimento das contribuições previdenciárias e imposto de renda.
Revisão de arquivamento (art.  62, IV, LC 75/93). Informação proveniente da SRF de que não
foram identificados indícios que justifiquem a instauração de procedimento fiscal em desfavor da
empresa  investigada.  O  simples  ato  do  empregador  não  depositar  o  FGTS  na  conta  dos
empregados  não  pode  ser  considerado  crime.  Aplicação  do  Enunciado  58  da  2ª  CCR.
Representante que não forneceu qualquer lastro indiciário para corroborar as afirmações, como
contracheque,  CNIS  ou  cópia  de  qualquer  outro  documento.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada.  Ausência,  por  ora,  de  elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  viabilizar  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

235. Processo: 1.29.012.000018/2018-36 - Eletrônico Voto: 1860/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato, previsto no art.
171, do CP. Empresa privada propôs ação declaratória cumulada com condenatória em desfavor
da Eletrobrás e União Federal, objetivando restituição de valores cobrados a título de empréstimo
compulsório. O TRF da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando
as rés. Em fase de cumprimento de sentença, outra empresa manifestou-se nos autos informando
a existência de cessão de direitos sobre os empréstimos compulsórios, anteriores ao ajuizamento
da ação pela primeira empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O Juízo
Federal  reconheceu  que  a  empresa  exequente  não  era  mais  titular  dos  créditos  objeto  da
execução, extinguindo o cumprimento de sentença e condenando a exequente em litigância de
má-fé, na forma do art. 81 do CPC. Não houve utilização de documento falso de modo a alcançar
as consequências jurídicas pretendidas. A conduta descrita não configura delito penal, tendo sido,
inclusive, já punida na esfera cível. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.29.017.000169/2017-63 - Eletrônico Voto: 2107/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No caso, o Juízo teve a "impressão" de que as
testemunhas da reclamada falseavam a verdade, sem contudo, haver elementos probatórios para
tanto. Inexistência de provas de que as declarações da testemunha não condizem com a verdade,
além de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
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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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

237. Processo: 1.30.005.000126/2018-87 Voto: 2154/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  Divisão  de  Fiscalização  para  Erradicação  do
Trabalho  Escravo,  encaminhando  relatórios  de  fiscalização  em  empresas  de  determinado
município.  Crime de redução à condição análoga à de escravo (art.  149 do CP).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Caso em que não se vislumbram a submissão a
trabalhos  forçados,  jornadas  exaustivas,  cerceamento  do  meio  de  transporte  ou  vigilância
ostensiva. Relatório conclusivo no sentido de inexistem condutas caracterizadoras de condições
análogas às de escravo. Verificadas sim, irregularidades trabalhistas, tendo sido inclusive lavrado
auto de infração.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

238. Processo: 1.32.000.000054/2018-43 - Eletrônico Voto: 1974/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Responsável pela administração de uma fazenda, situada na fronteira do Brasil
com a Guiana, compareceu perante a Polícia Federal e narrou que recebeu de seu vaqueiro a
informação de que muitas pessoas teriam passado pelo local para se deslocarem para a Guiana,
evitando a fiscalização, e que podem estar utilizando o local para cometer o crime de contrabando
e outros ilícitos. Relatou que seu vaqueiro, ao fechar a porteira da fazenda, teria sido ameaçado
por um transeunte que alegou ter o direito de ir e vir. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). A representante não indicou elementos suficientes do cometimento de crimes para justificar a
instauração  de  uma  investigação.  Não  houve  sequer  indicação  de  possíveis  autores.  Relato
genérico  e  desprovido  de  mínimos  indícios  de  prática  delituoso.  Ausência  de  justa  causa.
Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.34.011.000312/2016-26 Voto: 2157/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  tipificados  nos  artigos  299  e/ou  350  do  Código  Eleitoral.
Representante relata irregularidades/ilícitos perpetrados por prefeito municipal. Possível oferta de
dinheiro e compensações financeiras em troca de apoio político. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Representação lastreada unicamente em uma gravação de conversa entre
um vereador e um empresário,  cujo conteúdo traz ofensas e acusações generalizadas contra
agentes políticos do município.  Ausência  de elementos mínimos aptos a configurar  os delitos
previsto nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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240. Processo: 1.34.016.000179/2007-77 Voto: 2213/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime contra o sistema financeiro (art. 19 da Lei nº 7.492/86). Relato de
que determinados integrantes de uma associação de agricultores, agraciados com a obtenção de
financiamento  para  adquirir  imóvel  particular  rural,  teriam  vendido  seus  lotes.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não se verificou, no caso, fraude na obtenção do
referido financiamento, já que as famílias beneficiárias de fato se enquadravam nos requisitos
legais.  Posterior  venda  dos  imóveis  que  deve  ser  sanada  conforme  as  regras  do  próprio
programa, com cobrança integral da dívida e execução da garantia real e fidejusória. Informação
de que as famílias que compraram os lotes dos beneficiários do Programa vem atendendo à sua
finalidade primária, razão pela qual o financiamento esta sendo renegociado com tais famílias.
Ademais,  verifica-se  inexistirem  indícios  do  crime  de  estelionato  contra  os  particulares  que
adquiraram  as  terras.  Falta  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.34.043.000020/2018-88 Voto: 2139/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime contra  a  ordem tributária  (art.  1º,  Lei  8.137/90).  Omissão  de
patrimônio/renda  por  pessoa  física.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Informação  proveniente  da  Receita  Federal  dando  conta  da  inexistência  de
procedimento administrativo fiscal em curso. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

242. Processo: 1.35.000.001858/2017-77 - Eletrônico Voto: 2069/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime contra a ordem tributária (art.  1º,  Lei  8.137/90),  em razão de
omissão de receitas por parte de empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Informação  proveniente  da  Receita  Federal  dando  conta  da  inexistência  de
procedimento administrativo fiscal em curso. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

243. Processo: 1.35.000.002164/2017-57 - Eletrônico Voto: 2097/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
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SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de falsificação de moeda (CP,  art.  289).  Relato  de  que um
determinado indivíduo estaria falsificando moeda em condomínio situado no bairro Cidade Nova/
SE. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizada pela Polícia
Federal não localizou suposto criminoso, bem como não constatou a prática de determinado ato
criminoso. Inexistência de elementos mínimos que permitam esclarecer a autoria e materialidade
delitivas,  bem como de  diligências  capazes  de  modificar  o  frágil  panorama probatório  atual.
Ausência de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

244. Processo: 1.20.000.001728/2017-67 Voto: 2148/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta venda de moeda falsa por meio do Facebook. Relato que perfil falso
anunciava  a  venda  de  notas  falsas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Não foi possível localizar os responsáveis pela criação do sobredito perfil. Ausência
de indícios mínimos de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificarem o panorama
probatório atual. Carência de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação
de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 524
do Supremo Tribunal Federal.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

245. Processo: 1.29.000.000328/2018-90 - Eletrônico Voto: 1891/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Corregedoria Regional da Polícia
Federal,  no  qual  é  relatado  possível  ocorrência  do  crime  de  interceptação  telefônica  sem
autorização judicial  (Lei  nº  9.296/96,  art.  10).  As denunciantes,  ativistas de movimento social,
suspeitam que suas linhas telefônicas estariam sendo alvo de interceptação ilegal, uma vez que
suas  chamadas  telefônicas  estariam  sofrendo  interferências.  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo em detrimento de
particular.  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 pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

246. Processo: 1.34.015.000006/2018-11 Voto: 2096/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, §3°). Representação encaminhada
por particular por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que após uma publicação
na página de rede social sobre um determinado concurso de beleza infantil, terceira pessoa teria
proferido  expressões  injuriosas  de  cunho  racial  contra  a  criança  que  participou  e  ganhou  o
concurso,  dando a entender que as mesmas apenas tinham conseguido tal  mérito por cotas.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Para
se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção
internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente
do STJ (RHC 31.491/RS, Rel.  Min. Jorge Mussi,  Quinta Turma, DJe 04/09/2013). 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 (Enunciado nº 50 da 2ª
CCR).  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

247. Processo: 1.34.023.000036/2018-29 Voto: 2138/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3°). Comentário injurioso veiculado em rede social.
Recebimento  da promoção de arquivamento  como declínio  de atribuições (Enunciado  nº  32).
Crime atribuído a particular em detrimento de outro particular. Não se verifica, no caso, ofensa
direta a bens ou serviços da União ou de suas entidades de administração indireta. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
investigação do feito. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

248. Processo: 1.00.000.002802/2018-36 - Eletrônico Voto: 2062/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CRIME PREVISTO NO ART. 334
DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DOS 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.  1.  Denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público  Federal  pela
prática do crime previsto no art. 334 do CP, em razão de apreensão de produtos de procedência
estrangeira desacompanhados de documentação fiscal comprobatória de sua regular entrada e
circulação  no  país  (pelúcia  e  brinquedos),  com a  supressão  de  tributos  no  montante  de  R$
27.345,67 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). 2. O
Procurador da República oficiante deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do
processo ao argumento de que o fato foi praticado mediante concurso de pessoas, a quantidade
da mercadoria e dos impostos iludidos é vultuosa e os elementos da apreensão indicam que os
denunciados participam de grupo dedicado à importação ilegal de mercadorias. 3. Discordância

100/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 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 dos
agentes impedem o oferecimento da benesse pelo MPF. 6. Na hipótese dos autos, a conduta
social dos agentes não autoriza a concessão do benefício, visto que os réus, ao que tudo indica,
fazem da mercancia de produtos contrabandeados seu meio de vida. 7. Apreensões anteriores
que  não  geraram  apontamentos  nas  folhas  de  antecedentes  criminais,  mas  que  devem  ser
consideradas  como  conduta  social  inapropriada.  8.  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) 9. Insistência na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal,
nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

249. 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. 

250. Processo: JF-MAR-0000393-07.2017.4.03.6111-
INQ

Voto: 2052/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  11ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
MARÍLIA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO. APREENSÃO DE MAÇOS DE CIGARROS
DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 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), tendo em vista a apreensão de 20
(vinte) maços de cigarro de origem estrangeira em poder de H. W. Z., 100 (cem) na posse de R. I.,
e outros 100 (cem) com A. R. A. S. 2. O il. Procurador da República atuante na PRM de Marília/SP
promoveu o arquivamento dos autos por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância.
Discordância do MM. Juiz Federal. 3. Esta 2ª CCR, na Sessão nº 659, de 19/09/2016, deliberou, à
unanimidade, pela não homologação do arquivamento, sob o fundamento de que os investigados
são contumazes na prática delitiva, conforme certidões anexas aos autos. 4. Após redistribuição, o
il.  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.  5.  O declínio  de atribuições não reúne condições de
prosperar.  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. 6. Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar Junior (in Crimes Federais, 9ª edição, 2014.
São Paulo: Saraiva, p. 421/422), "não se exige aqui a demonstração das circunstâncias de local,
data e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do que se dá com o tráfico de drogas, em que o
delito cometido com droga de origem estrangeira remota, sem demonstração das circunstâncias
concretas do ingresso no país, dá lugar ao tráfico interno, de competência da Justiça Estadual". 7.
Ainda segundo o autor "a primeira razão para a diferença é técnica, no sentido de que, no tráfico
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de drogas, a competência é compartida, sendo a competência federal uma exceção, limitada aos
casos de tráfico internacional, em razão apenas da internacionalidade e da obrigação assumida
em  tratados  internacionais,  enquanto  os  demais  casos  são  de  competência  estadual.  No
descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra assemelhada, de modo que todos os
casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados à receptação (art. 334, § 1º, 'c' e 'd')
são  de  competência  federal.  Mais  que  isso,  no  descaminho  o  interesse  federal  é  originário,
baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não havendo uma relação de
regra  e  exceção  como  no  tráfico  de  drogas".  8.  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. 9. 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.

251. Processo: JF/PR/CUR-5031106-
09.2011.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2170/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo. O
il. Procurador da República oficiante requereu judicialmente o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. Discordância do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Recente entendimento firmado pela 2ª
Câmara  de Coordenação e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  nº  1.00.000.008428/2017-00
(683ª Sessão de Revisão,  de 31/7/2017)  a respeito  da matéria.  Edição da Orientação nº 31,
estabelecendo que "A contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de
veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de
terceiro,  sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos falsos,  é conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação,  de  23/10/2017).  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Insistência  no  declínio  de
atribuições.

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

252. Processo: JF/PR/CUR-5056286-
22.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2171/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Recente entendimento firmado
pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-

102/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da matéria. Edição da Orientação nº 31,
estabelecendo que "A contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de
veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de
terceiro,  sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos falsos,  é conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação,  de  23/10/2017).  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Homologação do declínio 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: JF-RJ-0509756-11.2017.4.02.5101-
INQ

Voto: 2176/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) ocorrido no Estado
do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 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.
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.

254. Processo: JF/MG-INQ-0031310-
12.2017.4.01.3800

Voto: 1904/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE
VALORES. LEI Nº 9.613/98. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART.  28  DO  CPP.  CRIME  ANTECEDENTE  DE  CONTRABANDO  DEMONSTRADO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de
lavagem  ou  ocultação  de  valores  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º),  em decorrência  da  denominada
"Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada à apuração da prática de importação
ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas "caça-níqueis" na região de Juiz de
Fora/MG. 2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes
fundamentos: (i) a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-níqueis" não constituía,
à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais; e (ii) a lavagem configurada, em
tese, pela prática de ilícito penal por organização criminosa, praticada antes da edição da Lei nº
12.850/2013, como é o caso dos autos, constitui conduta atípica, com base nos princípios da
estrita legalidade e da anterioridade da lei penal. 3. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal
Criminal  de  Minas  Gerais  em  relação  ao  primeiro  fundamento,  por  considerar  o  crime  de
contrabando como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de
azar. 4. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 5.
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Fatos anteriores à vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior,
segundo a qual somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de
algum dos delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei nº 9.613/98. 6.
Apuratório distribuído por dependência ao Procedimento nº 2008.38.01.003570-7, processado e
julgado perante o Juízo da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG. 7. Sentença confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região " restando, assim, configurado o crime antecedente, qual
seja, crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP e já incluído, à época dos fatos, no rol
taxativo dos crimes antecedentes ao de lavagem de capitais, especificamente como crime contra
a Administração Pública ", em que pese posterior extinção da punibilidade em razão da prescrição
da  pretensão  punitiva,  declarada  em  sede  de  recurso  especial,  cujo  julgamento  restou
prejudicado. 8. Prática de atividade inquestionavelmente oriunda da receptação de componentes
eletrônicos de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com
aparência  lícita.  Conduta  ora  imputada  que  se  mostra  decorrente  do  ilícito  daquela  primeira
apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de
azar.  9.  Demonstração  da  existência  do  crime  antecedente.  Atipicidade  da  conduta  não
evidenciada. 10. Declaração de prescrição do crime antecedente que se afigura irrelevante, em
razão do crime de lavagem de capitais possuir autonomia delitiva. 11. Precedentes do STJ (REsp
1488028/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/10/2016; HC 207936/MG, Rel.
Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  12/04/2012).  12.  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.

255. Processo: JF/PR/CUR-5038461-
60.2017.4.04.7000-TERCIR -
Eletrônico 

Voto: 2050/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

256. Processo: 1.00.000.005577/2018-90 - Eletrônico Voto: 2211/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: RÉUS  PRESOS.  PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  RECEPTAÇÃO  E
CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.
Elaboração  de auto  de  prisão  em flagrante em desfavor  de 3  (três)  indivíduos,  pela  suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 334-A do CP. Consta dos autos que os investigados
foram abordados pela Polícia Militar, no dia 16/02/2018, quando trafegavam em um veículo, sendo
surpreendidos  na  posse  de  90  (noventa)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
desacompanhados  da  documentação  comprobatória  de  sua  introdução  regular  no  território
nacional.  Consta,  ainda,  que  o  carro  era  objeto  de  furto  consumado  dois  dias  antes,  em
14/02/2018. 2. Em relação ao crime de contrabando de cigarros, o il. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Quanto à receptação,
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 3. Discordância do MM. Juiz
Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor
na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Dos elementos constantes dos
autos, verifica-se: a) a existência de outra ocorrência, dois meses antes, em nome de um dos
investigados,  relacionada  à  apreensão de  cigarros  de  origem estrangeira;  b)  a  existência  de
indícios de que, na verdade, o veículo teria sido furtado pelos investigados para a realização do
crime de contrabando; e c) a falsificação de selos de controle de IPI,  em relação a uma das
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marcas dos cigarros apreendidos, conforme laudo pericial. 6. No que tange aos cigarros, embora
a quantidade fique aquém daquela tida como parâmetro para aferição da insignificância da ação
delituosa (153 maços " Orientação nº 25/2016 desta 2ª CCR), não se revela viável o arquivamento
da investigação criminal, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto não autorizam a
aplicação  do  princípio  da  bagatela,  notadamente  quanto  à  reprovabilidade  das  condutas
supostamente praticadas para consumação do contrabando (furto de veículo e falsificação de
selos de IPI). 7. Não homologação do declínio de atribuições, ante a existência de conexão entre
os  delitos  noticiados.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

257. Processo: DPF/DF-0062/2018-INQ Voto: 2175/2018 Origem:  GABPR10-MAM -  MARIO
ALVES MEDEIROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) ocorrido no Distrito
Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 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. 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  do
Distrito Federal e dos Territórios.

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

258. Processo: DPF/GMI-0045/2017-IPL Voto: 2209/2018 Origem: GABPRM2- - 

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Posse  irregular  de  arma de fogo  (Lei  nº  10.826/2003,  art.  12).  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.

259. Processo: DPF/MOC-00241/2017-INQ Voto: 2037/2018 Origem:  GABPRM2-AVD -  ANDRE
DE VASCONCELOS DIAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  descrito  no  art.  147  do  CP.  Fazendeiros  teriam
ameaçado integrantes de comunidade pesqueira, bem como destruído e ateado fogo em seus
barracos, em razão de disputa sobre determinada área rural. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 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
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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.

260. Processo: DPF/SINOP-00119/2017-INQ Voto: 2040/2018 Origem:  GABPRM2-LMA  -
LEANDRO MUSA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 304 do CP. Representantes de pessoa jurídica "
parte executada nos autos de ação de execução, ajuizada por sociedade de economia mista
federal, perante a 2ª Vara Cível de Sinop/MT " teriam, em conluio com representantes da parte
exequente, oferecido falsa prestação de garantia real, uma vez que a hipoteca recaiu sobre imóvel
inexistente ou não pertencente aos hipotecantes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 33 da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Inteligência
do Enunciado 42 da Súmula do STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as
causas cíveis  em que é parte  sociedade de economia  mista  e  os  crimes praticados em seu
detrimento".  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

261. Processo: DPF/VGA-00078/2013-IPL Voto: 2169/2018 Origem:  GABPR10-ALTSB  -
ANDRE  LUIZ  TARQUINIO  DA
SILVA BARRETO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 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 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 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.

262. Processo: JF/PE-0815885-78.2017.4.05.8300-
INQ

Voto: 2038/2018 Origem:  COJUD/PRPE  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial.  Suposto esquema de pirâmide financeira.  Possível  crime contra a economia
popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Fraude
alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus  associados  uma
perspectiva  de lucros,  remuneração  e  benefícios  futuros  irreais,  cujo  pagamento  depende do
ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da
2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (v.g.,  Procedimento  nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

263. Processo: 1.14.000.000580/2018-21 Voto: 2173/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  suposto crime de injúria praticado contra operador de
telemarketing de empresa privada que, em ligação ocorrida em 08/02/2018, teria ouvido de uma
cliente que "a pior coisa é ser atendido por viado". 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.

264. Processo: 1.17.000.000614/2018-76 - Eletrônico Voto: 2174/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por empresa de fomento mercantil que posteriormente à compra de carteira de clientes
de outra empresa financeira,  detectou a ocorrência de crime de pirâmide financeira.  Possível
prática de crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se
caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios
futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

265. Processo: 1.20.000.000120/2018-04 - Eletrônico Voto: 2186/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

107/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de estelionato tentado contra o
INSS, decorrente do suposto uso de documento falso perante a Justiça Estadual a fim de que
fosse expedido alvará de saque dos valores depositados em conta benefício de pessoa que teria
falecido em 2013, mas que, pela certidão falsificada, somente teria ocorrido três anos depois, em
2016. 1) Suposto crime de estelionato previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  No caso não há que se falar em tentativa de fraude contra o INSS, uma vez que a
detecção  da  falsidade  da  certidão  de  óbito  pela  Justiça  Estadual  impediu  que  qualquer  ato
pudesse  ser  praticado  em  potencial  prejuízo  à  autarquia  previdenciária.  Homologação  do
arquivamento. 2) Crime de falso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Como a falsidade foi detectada pela Justiça Estadual por ocasião da apreciação do pedido de
expedição de alvará, incide à hipótese a inteligência da Súmula nº 546 do STJ. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

266. Processo: 1.22.000.000995/2018-23 - Eletrônico Voto: 2082/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato entre particulares. Relato de que programas de televisão estariam utilizando
artimanhas  (jogos  e  prêmios)  para  induzir  telespectadores  a  pagar  altos  custos  de  ligações.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

267. Processo: 1.22.003.000103/2018-64 - Eletrônico Voto: 1939/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  do  crime  de  furto  contra  três  agências  dos  Correios
localizadas no Estado de Minas Gerais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Crimes praticados em face de agências de banco postal. Responsabilidade do Banco do
Brasil por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa
pública  federal,  não  restando  configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.
Danos  ao  serviço  postal  não  evidenciados.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio.

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

268. Processo: 1.25.000.001356/2018-73 - Eletrônico Voto: 2165/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  encaminhada  pela  diretoria  da  Paraná
Previdência,  comunicando que  uma beneficiária  teria  apresentado  atestado médico falsificado
com o intuito de se eximir do recolhimento, na fonte, de imposto de renda incidente sobre pensão
de aposentadoria. 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.

269. Processo: 1.25.005.000208/2018-91 - Eletrônico Voto: 2167/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  com  base  em  manifestação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, por meio da qual determinada pessoa relatou suposto extravio, ocorrido
há 24 anos,  dos Autos Processuais  de nº 244/1981 que tramitavam perante a Vara Cível  de
Cornélio Procópio/PR. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Como
bem delineado pelo  Procurador  da  República  em sua  promoção,  no  presente  caso  os  autos
supostamente subtraídos pertencem ao Judiciário Estadual, não havendo, portanto, 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.

270. Processo: 1.26.000.000447/2018-54 - Eletrônico Voto: 1940/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposta prática do crime de injúria racial entre particulares, por meio de
mensagens de texto (SMS). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Comentários ofensivos direcionados a atingir a honra subjetiva da destinatária das mensagens.
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.

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

271. Processo: 1.26.004.000258/2017-61 - Eletrônico Voto: 2172/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
estelionato (CP,  art.  171).  Suposta fraude na obtenção de empréstimos consignados,  perante
instituições  financeiras  privadas,  em nome de  segurada  do INSS,  sem o seu  consentimento.
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Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da
participação de servidor  público na prática delitiva.  Prejuízo a ser  suportado unicamente pelo
particular e pelas instituições financeiras que concederam os empréstimos indevidos. Inexistência
de lesão  à  União  ou a  qualquer  de  suas  entidades.  Precedentes  STJ "  Terceira  Seção:  CC
115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº  125.061/MG,  DJe  17/05/2013,  CC  nº  100.725/RS,  DJe
20/05/2010.  Ausência,  até  o  momento,  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio.

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

272. Processo: 1.29.008.000631/2017-31 - Eletrônico Voto: 1941/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

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

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

273. Processo: 1.29.015.000041/2018-09 - Eletrônico Voto: 2039/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SANTA ROSA-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  receptação  ou  furto  de  trator  com  participação  de  três  cidadãos
argentinos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Não há elementos
que  demonstrem  a  tentativa  de  transportar  clandestinamente  o  trator  para  a  Argentina.
Investigados foram detidos em área ainda distante da fronteira internacional. Carência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União
ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência,  até  o  momento,  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

274. Processo: 1.30.001.000350/2018-17 Voto: 2168/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  da  empresa  financeira  especializada  na
concessão de crédito que, noticiando suposta fraude em contrato estabelecido com agência de
turismo com fins à concessão de financiamentos de pacotes de viagem, pugnou pela apuração do
crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
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da 2ª CCR). A conduta ilícita dos dirigentes da agência de turismo não se amolda ao tipo do artigo
19 da Lei nº 7.492/86 uma vez que o financiamento concedido a ela pela financeira não tem
natureza de fomento a uma atividade determinada, de modo que a fraude, nesse caso, melhor se
subsume ao delito de estelionato (CP, art. 171). 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.

275. Processo: 1.30.001.000618/2018-11 Voto: 1905/2018 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 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

276. Processo: 1.30.001.000786/2018-06 Voto: 2177/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  ofício  da  Caixa  Econômica  Federal  informando  sobre  o
recebimento de créditos fraudulentos, em conta-corrente sob sua custódia, provenientes de DOC
emitido a partir de conta do Banco do Brasil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Muito embora tenha sido a CEF a responsável pela comunicação da fraude, fato é que ela ocorreu
perante uma conta vinculada ao Banco do Brasil, sendo que os prejuízos decorrentes de eventual
fraude serão suportados unicamente por este,  cuja tutela de interesses jurídicos recai para a
esfera estadual (Súmula 42/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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

277. Processo: 1.30.020.000094/2018-21 Voto: 2166/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o suposto crime do art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/03) praticado por descendente que, de posse do cartão de movimentação da conta de
benefício previdenciário do idoso, estaria sacando os valores à revelia deste e dando destinação
indevida. 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
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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.

278. Processo: 1.33.001.000453/2017-86 - Eletrônico Voto: 2081/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

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

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

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

279. Processo: 1.34.043.000063/2018-63 Voto: 1900/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta
de  suposta  ocorrência  de  crime  contra  a  economia  popular  ou  de  estelionato,  alusiva  à
comercialização de moeda virtual "Bitcoin" (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX; CP, art. 171). O noticiante
relata que teria feito investimentos em empresa privada em razão da promessa de pagamento de
juros  altos,  de  31% ao  mês,  decorrente  da  comercialização  de  moedas  virtuais.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se
caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios
futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;
Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: 1.35.000.000088/2018-26 - Eletrônico Voto: 2212/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato (CP, art. 171) decorrente de suposta
terceirização do ensino superior  realizada por  meio da oferta de cursos por  entidades sem o
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credenciamento  junto  ao  MEC,  mas  que  agiam  em parceria  com  entidades  regulares  a  fim
ludibriar os interessados. 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),  de  competência  da  Justiça  Estadual.  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.

281. Processo: 1.35.000.002167/2017-91 - Eletrônico Voto: 1887/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato
de  que  um  agente  penitenciário  ficaria  atirando,  constantemente,  dentro  de  sua  residência,
assustando e impondo medo nas redondezas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Não há qualquer evidência de que a suposta conduta tenha relação com a função
pública supostamente exercida pelo representado. 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.

Outras deliberações(Declínio)

282. Processo: PRM/MAR-3410.2017.000035-8-INQ Voto: 2053/2018 Origem:  GABPRM1-LAPF  -  LUIZ
ANTONIO PALACIO FILHO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  APREENSÃO  DE  44  MAÇOS  DE
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL ORIGINÁRIO. RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO
DE  DECLÍNIO  COMO  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. ORIENTAÇÃO Nº 25 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-
A), tendo em vista a apreensão de 44 maços de cigarro de origem estrangeira. 2. O il. 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. 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. 4. 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,
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dá lugar ao tráfico interno, de competência da Justiça Estadual".  5. 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". 6. 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  acolhimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  e
recebimento como promoção de arquivamento. 8. Segundo relatado nos autos, foram apreendidos
44 (quarenta e quatro) maços de cigarro de origem estrangeira e não consta notícia de reiteração
específica da conduta por parte do investigado. 9. Incidência da Orientação nº 25 desta 2ª CCR,
de 18/04/2016, que autoriza o "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". 10. 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.

283. Processo: 1.22.000.003992/2017-61 Voto: 1901/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante, de forma bastante confusa,
supostas  fraudes  cometidas  por  agentes  da  polícia  militar  e  forças  armadas.  Promoção  de
Declínio  que  se  recebe  como  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62  "  IV).  Alegações
desconexas dirigidas de maneira genérica a diversos supostos agentes públicos, sem qualquer
elemento que justifique o início de uma investigação criminal.  Foi  concedido ao representante
oportunidade  de  complementar  as  informações  prestadas  acerca  dos  fatos  narrados,
permanecendo inerte. 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.

Homologação de Arquivamento

284. Processo: DPF/AM-00548/2016-INQ Voto: 2198/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por testemunha nos autos
de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em  questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da  testemunha e o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não  restou
demonstrado  nos  autos.  Ademais,  o  depoimento  em  nada  influenciou  na  decisão  da  causa.
Ausência  de  indícios  concretos  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de
26/10/2015, unânime. Homologação do arquivamento.

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

285. Processo: DPF/BG-00075/2017-INQ Voto: 2035/2018 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime descrito no art. 169 do CP. Advogado da parte requerente em
ação  trabalhista  teria  se  apropriado  indevidamente  de  certos  valores  em virtude  de  erro  na
expedição de alvarás de liberação pelo cartório da Vara do Trabalho de Confresa/MT. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Investigado acreditou que o valor  correto era aquele
constante nos alvarás. Devolução do dinheiro recebido indevidamente. 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.

286. Processo: DPF/CE/JN-00222/2017-INQ Voto: 2205/2018 Origem:  GABPRM1-LMS  -  LIVIA
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática de crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º)
decorrente da utilização de documentos falsos com fins ao recebimento indevido de benefício
previdenciário titularizado por pessoa diversa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação de óbito do investigado em 19/10/2012. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I).
Homologação do arquivamento.

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

287. Processo: DPF-GO-0736/2016-INQ Voto: 2183/2018 Origem:  GABPR3-ACOTD  -  ANA
CAROLINA  OLIVEIRA  TANNUS
DINIZ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de frustração de direitos trabalhistas (arts. 203 do CP). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Trabalhadores estariam, supostamente, prestando
serviços  sem anotação  em CTPS e  registro  de  contratos  de  trabalho,  havendo,  dentre  eles,
menores de idade. Diligências. Em fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego constatou
meras irregularidades administrativas, todas afetas a Justiça do Trabalho, sendo que alguns dos
fatos  narrados  foram  objeto  de  apuração  pelo  MPF,  mas  submetidos  a  arquivamento  por
inveracidade. Inocorrência de fraude ou violência, elementos que integram o tipo penal do crime
de  frustração  de  direitos  trabalhistas.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

288. Processo: DPF/MBA/PA-00063/2013-INQ Voto: 1999/2018 Origem:  GABPRM1-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência dos delitos previstos nos artigos 20 da Lei nº 4.947/66 e 147
do Código Penal, tendo em vista que o investigado teria construído um barraco em área objeto de

115/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

reivindicação indígena e que também os ameaçaria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). 1) Não há que se falar em invasão de terras da União ou mesmo daquelas destinadas
à reforma agrária,  pois o lote ocupado pelo investigado lhe fora regularmente destinado pelo
INCRA. Materialidade delitiva não comprovada. Homologação do arquivamento. 2) Com relação à
pretensa ameaça, existiram indicativos de que havia um estado de intimidação na área, tanto é
que o investigado chegou a ser preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Contudo,
considerando que os fatos reportados datam de 2013, já teria se consumado a prescrição da
pretensão punitiva, uma vez que tal delito contempla a pena máxima de seis meses com prazo
prescricional de três anos, conforme previsto no artigo 109, VI do CP. Ressalta-se que não há
notícias  recentes  de  ameaças  proferidas  pelo  investigado  contra  os  indígenas  residentes  na
aldeia. 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.

289. Processo: DPF/MBA/PA-002472016-INQ Voto: 2047/2018 Origem:  GABPRM1-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, na forma tentada. Ajuizamento
de  ação  previdenciária  para  obtenção  irregular  de  auxílio-doença  como  segurado  especial.
Declaração de atividade rural supostamente falsa em nome do autor da referida ação. Sentença
julgou  improcedente  o  pedido.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
diligências, não foi possível concluir pela falsidade do documento apresentado. Não há elementos
que indiquem que o investigado não tenha efetivamente realizado a atividade rural. 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.

290. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000139-9-INQ Voto: 2048/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de fraude processual (CP, art. 347) no decorrer de
ação  trabalhista.  Perita  concluiu  que  o  reclamante  trabalhava  em  condições  periculosas  e
insalubres,  bem como alegou que teria ocorrido alterações no ambiente de trabalho antes da
perícia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perícia considerada nula pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, devido a quebra da imparcialidade por parte da perita, uma
vez  que  teria  mantido  contato  telefônico  com  o  reclamante.  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.

291. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000258-7-INQ Voto: 2199/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  com base  no  encaminhamento  de  cópia  de  sentença  trabalhista
proferida nos autos da Reclamatória nº 0010465-06.2014.5.15.0044, requerendo a apuração da
suposta ocorrência dos crimes tipificados nos artigos 297, §4º, 337-A, inc. I, e 203, todos do CP,
uma vez que duas empresas atacadistas teriam falseado informações em contrato de trabalho
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firmado com cooperativa de trabalhadores, com fins à prática de terceirizações ilícitas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após apurações, vieram aos autos as informações de que
os débitos trabalhistas decorrentes da condenação trabalhista estariam todos quitados, afastando
assim a ocorrência do delito do art.  337-A do CP, bem como que a suposta prática do delito
previsto no art. 203 do CP não teria se concretizado, pois ausente a demonstração da elementar
típica do dolo fraudatório com fins à frustração de direito trabalhista. Ausência de materialidade.
Além  do  mais,  as  transgressões  contratuais  identificadas  no  juízo  laboral  já  são  objeto  de
apuração  no  bojo  de  ação  civil  pública  trabalhista,  dispensando,  assim,  pelo  princípio  da
subsidiariedade, a intervenção do Direito Penal. Homologação do arquivamento.

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

292. Processo: SR/DPF/PA-00210/2015-INQ Voto: 2182/2018 Origem: GABPRM1- - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 146 do CP por gerente de empresa
que, em tese, teria constrangido ilegalmente um funcionário a aceitar valor inferior a título de
acerto trabalhista, sob a alegação de que tal valor menor já havia sido aprovado pelo respectivo
sindicato e pela Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao longo
das investigações restou demonstrado que as alegações constantes da exordial trabalhista que
desencadearam  a  instauração  do  presente  inquérito  estariam  em  total  contradição  com  os
depoimentos  tomados  em  sede  policial,  sendo  que  nem  o  gerente,  nem  funcionário  o
supostamente  constrangido,  souberam  dizer  porque  o  advogado  signatário  da  reclamatória
trabalhista  havia  feito  constar  aquele  fato  na  petição  reclamatória.  Ausência  de  elementos
mínimos de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

293. Processo: SR/DPF/PA-00594/2016-INQ Voto: 2203/2018 Origem: GABPRM1- - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo de carga dos Correios praticado no dia 03/08/2016, entre os municípios
de São Miguel e Mão do Rio /PA (BR 010), por grupo de pessoas, mediante emprego de arma de
fogo, contra funcionário da Transportadora Taveira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Não reconhecimento dos autores do crime pelo funcionário rendido.  Ausência de
testemunhas  do  fato.  Vestígios  biológicos  incapazes  de  levar  à  elucidação  da  autoria.
Homologação do arquivamento sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

294. Processo: SRPF-AP-00023/2016-INQ Voto: 1908/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  informações  prestadas  pela  5ª  Vara  do  Trabalho  de
Macapá/AP. Possível  ocorrência de crime de falso testemunho (art.  342, CP) em Reclamação
Trabalhista.  Conforme o entendimento do magistrado trabalhista,  o suspeito,  na qualidade de
testemunha,  em sede de audiência,  apresentou declarações contraditórias com as que foram
informadas pelo reclamante, uma vez que asseverou que este trabalharia como líder de equipe
quando o próprio trabalhador confessou realidade distinta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Conforme os termos expostos na ata da audiência trabalhista, não é possível perceber
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qualquer discordância entre os depoimentos prestados pela testemunha e pelo reclamante, uma
vez que este, ao contrário do afirmado pelo Magistrado, em momento algum confessou não ter
exercido a função de líder. Trata-se, portanto, de um equívoco por parte do Magistrado trabalhista,
não havendo que se falar na prática de ilícito penal. Carência de elementos mínimos a evidenciar
o dolo do agente ou mesmo a materialidade fática. Homologação do arquivamento.

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

295. Processo: SRPF-AP-00450/2017-INQ Voto: 2196/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por testemunhas nos autos
de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em  questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da  testemunha e o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não  restou
demonstrado nos autos. Ademais, as investigadas se retrataram, em tempo, quanto ao suposto
engano, atraindo a causa de extinção da punibilidade prevista no § 2º do art. 342 do CP. Logo, o
depoimento inicialmente equivocado em nada influenciou na decisão da causa. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/10/2015,
unânime. Homologação do arquivamento.

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

296. Processo: 1.00.000.003243/2018-81 Voto: 2043/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Possível doação irregular à candidata ao cargo de prefeito do
município de Guaíra/PR, nas eleições de 2016. Investigado não teria observado o limite legal
expresso no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que veda doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais em valor superior a 10% dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor
doado excedeu ao patamar estabelecido pela  legislação no importe  de R$ 4.677,82.  Doação
devidamente registrada nas prestações de contas. No caso, a conduta narrada não é capaz, por si
só, de desencadear um possível desiquilíbrio no pleito eleitoral. Em caso semelhante, o TSE já
decidiu  que valor  muito  superior,  comparado ao dos presentes autos,  não tinha aptidão para
vulnerar  o equilíbrio  do pleito  (RESPE -  Agravo Regimental  em Recurso Especial  Eleitoral  nº
10404 " Rio Branco/AC, DJE 23/08/2017). Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a
conduta configura apenas ilícito cível-eleitoral, sendo cabível aplicação de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso (Lei nº 9.504/97, art.  23, § 3º).  Inexistência de
informações que indiquem a 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.

297. Processo: 1.00.000.003317/2018-80 Voto: 2044/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  Eleitoral.  Possível  doação irregular,  no  importe  de  R$ 5.000,00,  à
candidata ao cargo de prefeito do município de Japorã/MS, nas eleições de 2016, tendo em vista
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possível  desrespeito  ao limite  legal  expresso no  art.  23,  §  1º,  da Lei  nº  9.504/97,  que  veda
doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais em valor superior a
10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Constatação de que
o doador não auferiu rendimentos tributáveis em 2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Doação devidamente registrada nas prestações de contas. No caso, a conduta narrada
não é capaz,  por si só, de desencadear um possível desiquilíbrio no pleito eleitoral.  Em caso
semelhante, o TSE já decidiu que valor muito superior, comparado ao dos presentes autos, não
tinha  aptidão  para  vulnerar  o  equilíbrio  do  pleito  (RESPE  -  Agravo  Regimental  em Recurso
Especial Eleitoral nº 10404 " Rio Branco/AC, DJE 23/08/2017). Dos elementos constantes dos
autos, verifica-se que a conduta configura apenas ilícito cível-eleitoral, sendo cabível aplicação de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º).
Inexistência  de  informações  que  indiquem a  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.

298. Processo: 1.00.000.004593/2018-65 Voto: 2045/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Prefeitura  de  Lagarto/SE,
comunicando sujeira causada por candidatos nas eleições de 2016, haja vista lançamento de
material de campanha política nas ruas do referido município. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Responsáveis pela conduta foram identificados. Ressarcimento ao erário por
conta dos gastos com a limpeza. Inexistência de elementos que indiquem a ocorrência de crime
eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

299. Processo: 1.10.000.000108/2018-38 - Eletrônico Voto: 2201/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  encaminhamento  dado  pela  Polícia  Federal  relatando  o
cometimento  de  crime  de  moeda  falsa  (CP,  art.  289).  Segundo  a  peça  inicial,  um  vendedor
ambulante teria procurado a autoridade policial portando uma nota falsa de R$ 50 cujo numero de
série, conforme informado pela Polícia Federal, constava de outras duas apreensões. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Muito embora esteja comprovada a materialidade delitiva do
delito de moeda falsa, quanto à autoria não há como prosseguir com a investigação, pois não se
logrou levantar qualquer informação quanto a potenciais suspeitos. E tal dificuldade, insuperável,
se dá em razão do volume diário de transações se que realizam no local em que o comunicante
tem seu estabelecimento comercial,  bem como em razão  do número de pessoas que  por  lá
transitam  diariamente.  Esgotamento  das  vias  investigativas  idôneas.  Homologação  do
arquivamento.

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

300. Processo: 1.14.003.000196/2017-18 - Eletrônico Voto: 2191/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) praticado por
pessoa  que,  após  o  óbito  do  titular,  teria  realizado  saques  indevidos  de  proventos  de
aposentadoria no período compreendido entre novembro de 1992 e fevereiro de 1997. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os fatos  sob  investigação  já  estão  abrangidos  pela
prescrição, uma vez que o último saque se deu fevereiro de 1997, ou seja, há mais de 20 anos.
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.

301. Processo: 1.15.000.000589/2018-03 - Eletrônico Voto: 2083/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Relato de que
beneficiário do Programa Bolsa Família doou R$ 1.200,00 em valores estimados para campanha
eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97
dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a renda declarada pelo
contribuinte, mas apenas o quanto este aufere através do programa que é beneficiário, o qual por
mês lhe garante uma renda de R$ 294,00.  É de se levar  em conta que se trata  de doação
estimável em dinheiro, correspondente à locação de veículo, sem a disponibilização em favor do
candidato  de  valores  em  espécie.  Caso  que  não  demonstra  materialidade  suficiente  para  a
configuração de conduta 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

302. Processo: 1.15.000.000656/2018-81 - Eletrônico Voto: 1983/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171,  §3º).  Informação de que pessoa
inscrita em programa social do governo federal teria realizado suposta doação eleitoral no valor de
R$ 400,00, no ano de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da
Lei  nº.  9.504/97  dispõe  que as  doações devem ser  limitadas à  10% dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a
renda declarada pela contribuinte, mas apenas sua condição de beneficiária de programa social. A
simples constatação de que a investigada é beneficiária de programa social e realizou doação à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado é abaixo de 10% do limite de isenção
do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso, a doação, por si,
não  revela  indícios  de  recebimento  indevido  de  programa  social,  pois  tal  circunstância  não
demonstra que a referida beneficiária tenha renda per capita superior ao previsto na legislação
para  o  benefício  social,  nos  termos  do  art.  18  do  Decreto  nº  5.209/2004.  Elementos  de
informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. 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.

303. Processo: 1.15.000.000680/2018-11 - Eletrônico Voto: 2187/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível doação eleitoral irregular no valor estimável de R$ 370,00, feita nas
Eleições de 2016, por particular inscrito em programa social do governo federal, tendo em vista
possível  desrespeito  ao limite  legal  expresso no  art.  23,  §  1º,  da Lei  nº  9.504/97,  que  veda
doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais em valor superior a
10%  dos  rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Doação  devidamente  registrada  nas  prestações  de
contas.  No  caso,  a  conduta  narrada  não  é  capaz,  por  si  só,  de  desencadear  um  possível
desiquilíbrio no pleito eleitoral. Em caso semelhante, o TSE já decidiu que valor muito superior,
comparado ao dos presentes autos, não tinha aptidão para vulnerar o equilíbrio do pleito (RESPE
- Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 10404 " Rio Branco/AC, DJE 23/08/2017).
Dos elementos  constantes  dos  autos  verifica-se que  a conduta  configura  apenas ilícito  cível-
eleitoral, sendo cabível aplicação de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º). Inexistência de informações que indiquem a 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.

304. Processo: 1.15.000.000692/2018-45 - Eletrônico Voto: 2188/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível doação eleitoral irregular no valor estimável de R$ 400,00, cometido nas
Eleições de 2016 por particular inscrito em programa social do governo federal, tendo em vista
possível  desrespeito  ao limite  legal  expresso no  art.  23,  §  1º,  da Lei  nº  9.504/97,  que  veda
doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais em valor superior a
10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Constatação de que
o doador não auferiu rendimentos tributáveis em 2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Doação devidamente registrada nas prestações de contas. No caso, a conduta narrada
não é capaz,  por si só, de desencadear um possível desiquilíbrio no pleito eleitoral.  Em caso
semelhante, o TSE já decidiu que valor muito superior, comparado ao dos presentes autos, não
tinha  aptidão  para  vulnerar  o  equilíbrio  do  pleito  (RESPE  -  Agravo  Regimental  em Recurso
Especial Eleitoral nº 10404 " Rio Branco/AC, DJE 23/08/2017). Dos elementos constantes dos
autos verifica-se que a conduta configura apenas ilícito cível-eleitoral, sendo cabível aplicação de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º).
Inexistência  de  informações  que  indiquem a  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.

305. Processo: 1.15.000.000699/2018-67 - Eletrônico Voto: 2084/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta irregularidade em doação eleitoral, no valor estimado de R$ 500,00, por
pessoa  inscrita  como  desempregado  no  Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados
(CAGED). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº
9.504/97  que as  doações devem ser  limitadas a  10% dos rendimentos brutos  auferidos  pelo
doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  não  consta  do  relatório  individual  qual  a  renda
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declarada pelo doador, mas apenas sua condição de desempregado. É de se levar em conta que
se  trata  de  doação  estimável  em  dinheiro,  correspondente  à  locação  de  veículo,  sem  a
disponibilização  em  favor  do  candidato  de  valores  em  espécie.  Caso  que  não  demonstra
materialidade suficiente  para a configuração de conduta 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

306. Processo: 1.15.000.000736/2018-37 - Eletrônico Voto: 2189/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível doação eleitoral irregular no valor estimável de R$ 200,00, feita nas
Eleições de 2016 por particular inscrito em programa social do governo federal, tendo em vista
possível  desrespeito  ao limite  legal  expresso no  art.  23,  §  1º,  da Lei  nº  9.504/97,  que  veda
doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais em valor superior a
10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Constatação de que
o doador não auferiu rendimentos tributáveis em 2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Doação devidamente registrada nas prestações de contas. No caso, a conduta narrada
não é capaz,  por si só, de desencadear um possível desiquilíbrio no pleito eleitoral.  Em caso
semelhante, o TSE já decidiu que valor muito superior, comparado ao dos presentes autos, não
tinha  aptidão  para  vulnerar  o  equilíbrio  do  pleito  (RESPE  -  Agravo  Regimental  em Recurso
Especial Eleitoral nº 10404 " Rio Branco/AC, DJE 23/08/2017). Dos elementos constantes dos
autos verifica-se que a conduta configura apenas ilícito cível-eleitoral, sendo cabível aplicação de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º).
Inexistência  de  informações  que  indiquem a  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.

307. Processo: 1.16.000.000219/2018-21 - Eletrônico Voto: 1889/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante narra supostas ameaças sofridas que a estariam impedindo de
denunciar crime organizado envolvendo partido político. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Solicitada  a  apresentar  melhores  esclarecimentos  acerca  dos  fatos  narrados,  a
representante permaneceu inerte. Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem
suporte ao início de uma apuração. Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados
de elementos mínimos de informação ou provas capazes de possibilitar uma investigação idônea.
Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Homologação
do arquivamento.

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

308. Processo: 1.19.000.002549/2017-68 - Eletrônico Voto: 2210/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento criminal instaurado para apurar possível utilização de trabalho infantil nas eleições
municipais  de  2012  em  São  Luís/MA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
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Manifestação que  não trouxe  elementos  mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação criminal responsável e útil. Inexistência de qualificação das supostas crianças e dos
responsáveis pelo eventual aliciamento. Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito
penal. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.19.000.002570/2017-63 - Eletrônico Voto: 2195/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em comunicação oriunda da 1ª Vara da Comarca de Barra
do Corda/MA indicando suposta falsidade ideológica eleitoral praticada por prefeito que, no pleito
municipal de 2016, teria omitido a bens na declaração apresentada à Justiça Eleitoral. Suposta
prática do delito tipificado no art. 350 do CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
só fato de ter havido omissão de bens na declaração encaminhada à Justiça Eleitoral não presta
para a configuração do delito definido no art. 350 do Código Eleitoral, uma vez que tal documento,
por  não  possuir  fé  pública  e  por  não  constituir  ato  declaratório  patrimonial,  carece  de
potencialidade  lesiva à  ordem jurídica  a  ponto  de justificar  a  a  intervenção do Direito  Penal.
Incidência do Princípio da Subsidiariedade. Materialidade delitiva indemonstrada. Homologação
do arquivamento.

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

310. Processo: 1.21.003.000164/2017-88 - Eletrônico Voto: 2178/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de abuso de autoridade (Lei nº 4898/65) por servidores
da Receita Federal do Brasil. Agentes públicos que, em fiscalização aduaneira, teriam forçado a
identificação civil de indivíduo que tentara ingressar no país desprovido de documentos pessoais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A apuração dos fatos inicialmente narrados
não identificou mínimos indícios de materialidade delitiva, revelando, ao contrário, que a atuação
dos  agentes  acusados  se  deu  em estrito  cumprimento  do  dever  legal  de  verificar,  em zona
aduaneira, a identificação do cidadão que pretendia ingressar no país sem seus documentos de
identificação pessoal. Ademais, não restou comprovado que o procedimento de identificação do
viajante  tivesse  implicado  forte  constrangimento  ou  vexame  passíveis  de  censura.  Evidente
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.

311. Processo: 1.22.000.000741/2018-13 - Eletrônico Voto: 2089/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relato  de que  contador  estaria  praticando crime contra  a  ordem tributária,  tendo  em vista  a
constituição  de  empresas  offshore,  especialmente  no  Uruguai  e  no  Panamá.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese, constantemente, serem noticiadas na mídia
nacional que determinadas empresas offshore, situadas em paraísos fiscais, foram usadas para a
prática de crimes de sonegação fiscal  e lavagem de dinheiro, não é correto afirmar que toda
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operação desta  espécie é  ilegal,  desde que a respectiva movimentação financeira  tenha sido
devidamente informada às autoridades fazendárias. Da análise das informações prestadas pelo
noticiante, não se vislumbra ocorrência de qualquer ilicitude. Ausência de indícios mínimos de
materialidade  delitiva.  Nesse  sentido,  precedente  desta  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.34.003.000437/2016-55, 671ª Sessão, de 13/02/2017, unânime. Homologação do arquivamento.

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

312. Processo: 1.23.000.000138/2018-96 Voto: 2202/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática, por funcionário da CEF, do crime tipificado no artigo 20 da Lei nº
7.492/86, decorrente da liberação de recursos federais fora do cronograma do empreendimento
habitacional  financiado  por  meio  do  Programa  Nacional  de  Habitação  Rural.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso em tela, muito embora os recursos tenham
sido repassados em desrespeito ao cronograma do empreendimento, não restou comprovado que
eles foram empregados em finalidade diversa. O simples adiantamento dos recursos não atrai a
incidência  do  tipo  penal  indicado,  que  abrange  tão  somente  o  ato  de  desviar  recursos.
Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.23.000.000328/2015-61 Voto: 2179/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  não  haver
procedimento de fiscalização relativo ao período investigado. Trouxe informações genéricas de
débitos da pessoa jurídica já constituídos perante a RFB, sem, contudo, individualizar sua origem,
o que não permite presumir se tratar de débito decorrente da ausência de repasse das verbas
previdenciárias consignadas em folha. Aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF. Inexistência
de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: 1.23.000.000556/2016-11 Voto: 2180/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  não  haver
procedimento  de  fiscalização  relativo  ao  período  investigado  (julho/2012  a  dezembro/2014).
Trouxe informações genéricas de débitos da pessoa jurídica já constituídos perante a RFB, sem,
contudo, individualizar sua origem, o que não permite presumir se tratar de débito decorrente da
ausência  de repasse das verbas previdenciárias consignadas em folha.  Aplicação da Súmula
Vinculante n. 24 do STF. Inexistência de materialidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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315. Processo: 1.23.000.001255/2017-96 Voto: 2036/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime descrito  no art.  299  do  Código  Eleitoral.
Notícia-crime  apresentada  por  particular  comunicando  que  prefeito  do  município  de
Ananindeua/PA teria  prometido a  contemplação de eleitores e  cabos eleitorais  pelo  programa
Minha  Casa  Minha  Vida,  com  o  intuito  de  obter  votos  nas  eleições  de  2016.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível colher elementos que
indiquem que o investigado tenha praticado qualquer dos núcleos contidos na descrição típica do
art. 299 do CE. Inexistência de suporte probatório mínimo para prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

316. Processo: 1.23.007.000076/2016-91 Voto: 1906/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUCURUI-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação de particular, por meio
da qual alega o bloqueio de valores de sua conta bancária, em razão da existência de ação de
execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional, em trâmite na Seção Judiciária de Belém/PA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Marabá/PA de que a manifestação da contribuinte já foi atendida, decidindo-se pelo
cancelamento do débito ante a inexistência de indícios de fraude. Sentença declarando extinta a
referida execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e art. 925 do CPC. Inexistência
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.

317. Processo: 1.24.000.000465/2018-19 - Eletrônico Voto: 2086/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefício assistencial de amparo a pessoa portadora de deficiência, no
período de 2008 a 2017. No dia 11/01/2017, a beneficiária foi submetida a exame médico pericial,
oportunidade em que ficou constatado que, no momento da realização do citado exame, não
preenchia os requisitos exigidos pela Lei nº 8.742/93. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  As  provas constantes  dos autos revelam que,  de fato,  a  investigada  é portadora  de
enfermidade  há  bastante  tempo,  conforme  atestados  médicos  datados  de  2011 e  2016,  que
apresentam o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Ademais, consta sentença de interdição da
beneficiária no ano de 2012, nomeando sua genitora como curadora. O próprio médico perito do
INSS concluiu que essa patologia existia à época, mas que em menos de dois anos seria possível
uma evolução favorável. Inexistência de qualquer ardil ou fraude para obtenção ou manutenção
do benefício. Não há elementos que indiquem que a investigada tenha empregado meio apto a
induzir em erro o INSS. 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.

318. Processo: 1.24.000.002243/2016-61 Voto: 2041/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA

125/169



ATA DA 709ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00184709/2018

REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de
mercadorias estrangeiras, importadas irregularmente pelo investigado, no dia 20/02/2008. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Pena máxima abstratamente cominada de 4 (quatro)
anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: 1.24.003.000163/2017-21 Voto: 2046/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PATOS-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, na forma
tentada. Ajuizamento de ação previdenciária para obtenção irregular de aposentadoria por idade
como segurada especial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A sentença julgou
improcedente o pedido, uma vez que a autora não comprovou o efetivo exercício da atividade
rural. Não houve utilização de documentos falsos. Suposta fraude (alegações falsas em Juízo)
passível  de  ser  descoberta  pelas  vias  ordinárias  no  curso  do  processo,  como  verificado  na
hipótese. Eventual deslealdade processual enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a
condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa. Inexistência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.25.004.000255/2017-64 - Eletrônico Voto: 2042/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar crime previsto na Lei nº 12.984/2014, praticado, em tese,
pelo diretor geral do TRT da 9ª Região, haja vista possível conduta discriminatória contra portador
de  HIV.  Narra  o  noticiante  que  procedimento  interno  de  averiguação  de  aposentadoria  foi
instaurado em seu desfavor a partir de denúncia anônima e de maneira discriminatória. Alega,
ainda, que tal procedimento teria sido tornado público indevidamente. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação de que a instauração do referido procedimento decorreu em
razão do dever de ofício do diretor, para apurar irregularidade administrativa da qual teve ciência,
e  não  com  o  intuito  de  ofender  a  dignidade  do  noticiante.  Documentos  demonstram  que  o
procedimento administrativo tramita em sigilo. Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: 1.25.008.000054/2018-16 - Eletrônico Voto: 2190/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) praticado por
pessoa que, a despeito de perceber o benefício assistencial de prestação continuada, possuiria
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veículos  em seu  nome,  o  que,  em tese,  seria  incompatível  com a sua  alegada condição  de
miserabilidade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Além  de  o  INSS  haver
concluído  que  o  só  fato  de  o  beneficiário  possuir  veículos  em seu  nome não  implicava  na
superação de miserabilidade,  fato é  que o benefício  em questão foi  cassado em 05/09/2014,
sendo que após essa data o investigado não recebeu qualquer importância do INSS a título de
benefício assistencial,  de modo que o suposto crime de estelionato previdenciário  não restou
configurado. Materialidade 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.

322. Processo: 1.25.008.000121/2018-94 - Eletrônico Voto: 2085/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefício assistencial de amparo a pessoa portadora de deficiência, uma
vez que a renda mensal familiar per capita estaria acima do limite previsto na Lei nº 8.742/93 (" do
salário mínimo). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme entendimento do
STF, no julgamento da Reclamação 4374/PE, a utilização exclusiva do critério da renda mensal
per capita (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93) é insuficiente para a constatação da miserabilidade
social. No caso, não foi elaborado laudo socioeconômico para análise da condição da beneficiária.
Inexistência  de qualquer ardil  ou fraude para obtenção ou manutenção do benefício.  Não há
elementos que indiquem que a investigada tenha empregado meio apto a induzir em erro o INSS.
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.

323. Processo: 1.26.000.003311/2015-53 Voto: 2049/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  existência de fraude relacionada à destinação de terra por parte de
beneficiário de projeto de reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
" INCRA, em razão da utilização diversa da originalmente prevista no contrato de concessão de
uso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não se vislumbrou a
caracterização de qualquer infração penal. Possível irregularidade administrativa (arrendamento
de área sem autorização do INCRA). Notícias de que o contrato foi rescindido e o lote devolvido à
autarquia federal. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. Remessa
dos  autos  à  1ª  CCR/MPF  para  análise  dos  fatos  no  âmbito  de  suas  atribuições,  conforme
manifestação da il. Procuradora da República oficiante.

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/1A.CAM - 1A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

324. Processo: 1.26.002.000015/2018-23 - Eletrônico Voto: 1896/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Trata-se  de  Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação,  dando  conta  de  entidade
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filantrópica com atuação exclusiva no âmbito educacional, que decidiu, em janeiro de 2004, fechar
sua unidade de ensino na cidade de Lagoa dos Gatos/PE, realizando acordos trabalhistas com
todos os professores e funcionários, mas sem ter realizado o devido recolhimento previdenciário.
O representante narra que solicitou ao INSS seu tempo de serviço, quando foi informado que a
entidade  não  teria  feito  o  recolhimento  previdenciário  e  que  negaria  a  sua  existência  como
funcionário, o que o fez ajuizar ação na Justiça Federal, na qual obteve sentença favorável para
reconhecimento do período trabalhado na entidade, que se encontra impugnada por recurso do
INSS, tendo em vista que a autarquia não reconhece a decisão da Justiça do Trabalho em relação
aos acordos firmados pela entidade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O
decurso de tempo relacionado aos fatos, aproximadamente 14 anos, afastam a possibilidade de
persecução  penal,  considerando  a  prescrição  relacionada  aos  possíveis  delitos  da  situação
narrada.  Considerando que os créditos relacionados a tais  contribuições foram constituídos a
partir da sentença trabalhista de homologação do acordo feito pelo representante com a entidade,
possível crime de sonegação de contribuição previdenciária teve seu prazo prescricional iniciado
em 18/11/2004, havendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desde novembro de
2016, tendo em vista que a prescrição opera-se, nesse caso, em 12 anos, uma vez que este delito
possui pena máxima em abstrato menor que 08 anos, conforme assevera o art. 109 do Código
Penal. Do mesmo modo, considerando que eventual crime de apropriação indébita previdenciária
apenas  poderia  ser  praticado  enquanto  estava  em curso  o  vínculo  empregatício,  que  restou
desfeito em 30/01/2004, tal crime também se encontraria prescrito, tendo em vista que sua pena
máxima em abstrato é de 5 anos e que, portanto, a prescrição opera-se em 12 anos. Prescrição
da pretensão punitiva estatal (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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

325. Processo: 1.26.005.000287/2017-12 Voto: 2060/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GARANHUNS/ARCOV.

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime descrito no art. 337-A do CP, tendo em vista
o não recolhimento de contribuições previdenciárias, relativas ao exercício de 2009, por parte de
gestores da Câmara Municipal de Pesqueiras/PE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Inexistência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  relação  aos  fatos  ora
noticiados. Aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 24, STF. Ausência de justa causa, no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: 1.27.000.002798/2017-81 - Eletrônico Voto: 2200/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  encaminhamento  dado  pela  Polícia  Federal  relatando  o
cometimento de crime de moeda falsa no município de Jurumenha/PI (CP, art. 289). Segundo a
peça inicial, alguns comerciantes daquela cidade receberam, no dia 26/09/2015, notas de R$ 100
falsas, por ocasião da realização de uma festa local. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Muito embora esteja comprovada a materialidade delitiva do delito de moeda falsa, quanto à
autoria  não  há  como  prosseguir  com  a  investigação,  pois  não  se  logrou  levantar  qualquer
informação quanto  a  potenciais  suspeitos.  E  tal  dificuldade,  insuperável,  se  dá  em razão  do
volume  diário  de  transações  se  que  realizam  no  local  e  da  grande  circulação  de  pessoas.
Esgotamento das vias investigativas idôneas. 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.

327. Processo: 1.29.000.000316/2018-65 - Eletrônico Voto: 1893/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Pedido de "certidão de andamento" acerca de manifestação ofertada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero pedido
de informação acerca de manifestação anteriormente  apresentada à Sala  de  Atendimento ao
Cidadão, que ensejou a instauração da Notícia de Fato nº 1.29.000.000259/2018-14. Inexistência
de fato criminoso a ser apurado. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.29.000.002718/2016-32 Voto: 2193/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) por enfermeiro
que, além de não possuir incapacidade laboral, teria obtido aposentadoria por invalidez mediante
o uso de documentação falsa relativa a vínculo de emprego mantido em 2014 com empresa da
qual seria sócio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Devidamente instruído o feito,
restou demonstrado que o investigado, além de possuir inconteste transtorno psiquiátrico desde o
ano de 2004, data à qual remontaria sua incapacidade laboral,  condição esta reconhecida em
inúmeros laudos periciais, não se valeu do suposto vínculo empregatício estabelecido em 2014
com o intuito de obter vantagem previdenciária, uma vez que estaria acobertado pela condição de
segurado desde o ano de 2004. Por este motivo não há de se falar em tentativa de estelionato.
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.

329. Processo: 1.29.000.004059/2017-50 - Eletrônico Voto: 1885/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º do CP.
Percepção irregular de Benefício de Prestação Continuada. A partir de 2005, a renda familiar per
capita  do  beneficiário  teria  superado  os  valores  prescritos  como  condição  de  renda  para  a
percepção  do  benefício.  Além  disso,  desde  2013,  o  beneficiário  possuiria  alguns  vínculos
empregatícios  esporádicos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Tanto  o
beneficiário, como sua mãe, não tinham vínculo empregatício formal na época do cadastro para
recebimento do benefício assistencial.  Ausência de dolo do indivíduo em fraudar o programa,
tendo em vista que, no momento de seu cadastro, atendia a todos os requisitos. Ausência de
intenção deliberada em manter a União em erro quanto ao efetivo ganho familiar no período em
que os membros da família estiveram empregados,  tendo em vista que não foram realizadas
atualizações cadastrais neste período. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

330. Processo: 1.29.002.000427/2017-71 - Eletrônico Voto: 2059/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada por particular. Possível crime de
estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento  de  seguro-desemprego
concomitante ao exercício de atividade laboral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após  diligências,  não  se  verificou  a  conduta  delitiva  ora  noticiada.  Homologação  do
arquivamento.

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

331. Processo: 1.30.002.000303/2017-74 Voto: 2061/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime descrito no art.  1º,  I,  da Lei nº 8.137/90.
Pessoa física teria omitido rendimentos em declaração destinada à Receita Federal. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  crédito  tributário  definitivamente
constituído.  STF,  Súmula  Vinculante  nº  24.  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.

332. Processo: 1.30.005.000116/2018-41 Voto: 2192/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º) praticado por pessoa
estrangeira que, à revelia do que dispõe o art. 7º do Decreto nº 6.2014/071, pleiteou e obteve o
benefício assistencial LOAS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Devidamente
instruído o feito, restou demonstrado que a investigada, embora estrangeira, ao tempo do pleito já
residia no Brasil há mais de 30 anos, tendo aqui trabalhado por mais de 12 anos, sendo que a
concessão  do  benefício  em  seu  favor  se  deu  não  por  omissão  de  informações  ou  uso  de
documento falso, mas por erro de funcionário da autarquia que o deferiu à revelia da restrição
contida no artigo art. 7º do Decreto nº 6.2014/07. Daí ressai não haver mínimo indício de dolo da
parte na obtenção da vantagem indevida. 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.

333. Processo: 1.33.008.000337/2017-05 Voto: 1899/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
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(LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ENUNCIADO
Nº 49 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar a possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334), por gestora de empresa privada,
tendo  em  vista  a  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desprovidas  de
documentação comprobatória de seu regular ingresso no país, em 18/04/2017. 2. Na 688ª Sessão
Ordinária  desta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  em  11/09/2017,  o  arquivamento  da
presente Notícia de Fato restou não homologado, sendo decido pela designação de outro Membro
do Ministério Público que prosseguisse na persecução penal, haja vista que não seria possível a
aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o valor dos tributos não recolhidos seria de
R$ 13.795,00, além da notícia de reiteração da conduta por parte da investigada em 2016. 3. Em
nova manifestação,  o Procurador da República designado promoveu o arquivamento do feito,
argumentando que houve um equívoco na decisão desta 2ª CCR quanto ao valor do montante de
tributo iludido. Considerou aplicável o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor da
apreensão correspondeu a R$ 13.795,00, o que ocasionou a ilusão de tributos no total de R$
6.897,50,  e  que,  tanto  a  empresa,  como sua  gestora,  não  apresentaram registros  de  outros
processos administrativos na Receita Federal. 4. Em consulta ao sistema COMPROT, verifica-se
que a investigada possui um registro de outro processo administrativo na Receita Federal, que,
em um primeiro  momento,  poderia  ser  interpretado  como reiteração.  No entanto,  tal  registro,
datado  de  06/07/2016,  se  refere  a  "Habilitação  da  empresa  no  SISCOMEX",  não  estando
relacionado  com  apreensão  de  mercadorias  estrangeiras  em  data  pretérita  à  autuação  que
desencadeou o presente expediente. 5. 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),
afetando Recurso Especial para fins de revisão de tese. 6. O valor dos tributos iludidos encontra-
se abaixo do parâmetro utilizado como limite para a aplicação do princípio  da insignificância,
restando ausente a constatação de reiteração da conduta. 7. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.34.011.000125/2018-12 - Eletrônico Voto: 2088/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível crime contra a ordem tributária, praticado, em tese, por representantes de determinada
empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Receita
Federal  de que não  constam registros de fiscalizações referentes  à  empresa  e que  os fatos
narrados não revelam atualmente interesse fiscal. Inexistência de crédito tributário definitivamente
constituído.  STF,  Súmula  Vinculante  nº  24.  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.

335. Processo: 1.36.002.000054/2018-84 - Eletrônico Voto: 2184/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em notitia criminis encaminhada pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Dianópolis/TO, narrando a suposta ocorrência de crime de desobediência por parte
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de servidores do ICMbio quanto ao cumprimento de ordem de reintegração de posse de área
rural.  Revisão  de  arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações constantes dos autos
indicam que o ICMbio teria "descumprido" a ordem em razão de dúvidas quanto às informações
que lhe haviam sido encaminhadas pelo juízo. Desse modo, ressai dos autos que não houve uma
desobediência propriamente dita, mas um pedido ao Juízo de informações complementares ao
escorreito  cumprimento  da  ordem.  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.

Outras deliberações(Arquivamento)

336. Processo: 1.22.020.000098/2017-09 Voto: 2185/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática da conduta descrita no art. 247, §1º, da Lei nº 8.069/90 (ECA) por
pessoa  que  divulgou,  por  meio  do  Facebook,  foto  de  menor  no  momento  em que  este  era
apreendido pela prática de ato infracional. Arquivamento que se recebe como declínio (Enunciado
nº 32). A conduta narrada se amolda à descrição do art. 247, §1º, do ECA, contudo este artigo não
tipifica  crime,  mas  mera  infração  administrativa.  Competência  da  Justiça  Estadual  para  a
apreciação dos fatos. Homologação do declínio.

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

337. Processo: 1.36.001.000301/2017-71 - Eletrônico Voto: 1942/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  por  particular.  Suposto  crime  de  estelionato  em
desfavor  do  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Relato  de  que  uma  mulher  teria  pleiteado
administrativamente pensão por morte, mediante apresentação de documentos falsos, alegando
que convivia em união estável com o falecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Manifestação que  não trouxe  elementos  mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação  criminal  responsável  e  útil.  Não  foi  apontado  nem  ao  menos  quais  seriam  os
documentos  falsos  apresentados.  Caso  o  INSS  tivesse  detectado  alguma  falsidade  na
documentação, comunicaria os fatos ao MPF e PF. A questão de ela ter convivido ou não em
união estável com o de cujos deve ser dirimida em ação própria na esfera cível.  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.

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

338. Processo: 1.00.000.001483/2018-41 Voto: 1902/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAPEVA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: PROCESSO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334,
§1º,  "C",  COM VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS).  DENÚNCIA OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA
RELACIONADA AO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PARA O OFERECIMENTO DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  RECUSA  MINISTERIAL.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA.
INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334, §1º, "c", vigente à época dos fatos),
por particular, tendo em sua prisão em flagrante após a apreensão em seu poder de 11.470 (onze
mil, quatrocentos e setenta) maços de cigarros de procedência estrangeira, sem nota fiscal. Já
teve outras duas passagens pela Polícia Federal pelo mesmo fato. 2. O Procurador da República
oficiante deixou de oferecer o benefício da suspensão condicional do processo, ressaltando que,
"o réu não atende aos requisitos subjetivos para a concessão do benefício. Sem mais delongas, o
próprio réu afirma ser comerciante autônomo que se dedica à prática de contrabando como meio
de vida". 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do não oferecimento da suspensão condicional
do  processo,  por  considerar  que  "o  Parquet  não  pode  se  recusar  a  oferecer  proposta  de
Suspensão  Condicional  do  Processo  embasando-se  no  qe  supostamente  o  acusado  teria
declarado na fase de inquérito policial, negando-lhe direito previsto em lei". 4. Requisito objetivo:
pena mínima cominada ao crime não pode superar 1 ano. No caso, a pena mínima do crime de
contrabando,  previsto  no artigo  334 do Código  Penal  à  época  dos  fatos,  pelo  qual  o  réu  foi
denunciado  é  de 01 (um)  ano  de  reclusão,  encontrando-se  preenchido  esse  requisito.  5.  Os
demais requisitos de admissibilidade são: a) inexistência de processo em curso; b) inexistência de
condenação anterior por crime; c) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por
fim,  d)  requisito  de  ordem  subjetiva:  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do
benefício.  6.  Considerando os elementos colhidos nos autos,  principalmente o depoimento do
próprio denunciado, que afirmou que há três anos faz a venda ilegal de cigarros, indo ele mesmo
adquirir o produto no Paraguai, bem como a quantidade apreendida (11.470 maços) e o fato de já
ter cometido a mesma conduta outras duas vezes, sua culpabilidade mostra-se evidente, uma vez
que há fortes elementos que denotam que o réu faz uso da prática criminosa como meio de vida.
7. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento
da ação penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal,
nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

339. Processo: 1.00.000.002565/2018-11 - Eletrônico Voto: 1944/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor do investigado pela prática do
crime  de  descaminho.  Apreensão  de  mercadorias  estrangeiras,  sem a  devida  documentação
fiscal, no dia 04/12/2014. Mercadorias avaliadas em R$ 91.032,00 e tributos iludidos calculados
em  R$  45.516,00.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  considerou  inviável  a  suspensão
condicional do processo, haja vista a existência de outros procedimentos administrativos em nome
do  investigado,  com apreensão  de  mercadorias,  o  que  revela  a  habitualidade  na  prática  da
conduta ora em análise. Discordância do MM. Juiz Federal, alegando que "apesar de indicado que
constam outras apreensões registradas em nome de ("), não há notícias acerca da existência de
antecedentes criminais". Aplicação analógica do art. 28 do CPP e da Súmula nº 696 do STF. No
caso, verifica-se que a conduta social do agente não autoriza a concessão do benefício, visto que
já foi surpreendido outras vezes na posse de mercadorias descaminhadas (nove casos, de 2012 a
2017, conforme pesquisa no Comprot). Apreensões anteriores que não geraram apontamentos
nas folhas de antecedentes criminais, mas que devem ser consideradas como conduta social
inapropriada. Insistência na recusa de oferta da suspensão condicional do processo.

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
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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

340. Processo: JF/PI-0016558-17.2017.4.01.4000-
INQ

Voto: 1833/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição  bancária  privada.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições,  por  entender  que  ocorreu  a  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cuja
competência  seria  da Justiça Estadual.  Discordância  do magistrado.  Remessa dos autos nos
termos do art.  28 do CPP. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão nos autos do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão,
de  31/7/2017)  a  respeito  do  tema.  Edição  da  Orientação  nº  31,  a  qual  estabelece  que:  "A
contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor,
escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o
conhecimento  deste  e  com  a  utilização  de  documentos  falsos,  é  conduta  que  lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  e  se  ajusta,  em tese,  ao  tipo  penal  de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação, de 23 de outubro de 2017). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Insistência  no  declínio  de
atribuições.

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

341. Processo: JF/PI-0019704-66.2017.4.01.4000-
INQ

Voto: 1831/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição  bancária  privada.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições,  por  entender  que  ocorreu  a  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cuja
competência  seria  da Justiça Estadual.  Discordância  do magistrado.  Remessa dos autos nos
termos do art.  28 do CPP. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão nos autos do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão,
de  31/7/2017)  a  respeito  do  tema.  Edição  da  Orientação  nº  31,  a  qual  estabelece  que:  "A
contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor,
escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o
conhecimento  deste  e  com  a  utilização  de  documentos  falsos,  é  conduta  que  lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  e  se  ajusta,  em tese,  ao  tipo  penal  de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação, de 23 de outubro de 2017). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que
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lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Insistência  no  declínio  de
atribuições.

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

342. Processo: JF-SE-0000006-12.2018.4.05.8500-
INQ

Voto: 1796/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituições  bancárias  privadas.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio,
requerendo  o  encaminhamento  dos  autos  à  Justiça  Estadual.  Discordância  do  magistrado.
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão nos autos do Procedimento MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª
Sessão de  Revisão,  de  31/7/2017)  a  respeito  do  tema.  Edição  da  Orientação  nº  31,  a  qual
estabelece que: "A contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de
veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de
terceiro,  sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos falsos,  é conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação, de 23 de outubro de 2017). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, na espécie, a existência de conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Manutenção do  declínio  de
atribuições.

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

343. Processo: JF/SMO/SC-5000016-
85.2018.4.04.7210-INQ - Eletrônico 

Voto: 2131/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO
MIGUEL DO OESTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: RÉU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (CP, ART.
163,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  III)  C/C  HOMICÍDIO  (CP,  ART.  121)  E  OUTROS  CRIMES  DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MPF: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. DISCORDÂNCIA PARCIAL DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C
LC 75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  DE  HOMICÍDIO.  COMPETÊNCIA DO  TRIBUNAL DO  JÚRI.
CRIME  DE  DANO  AO  PATRIMÔNIO  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  1.  Trata-se  de  pedido  de  declínio  de
competência formulado no bojo de inquérito policial  instaurado para apurar os crimes de furto
qualificado na modalidade tentada (CP, art. 155, §5º c/c art. 14, II), dano (CP, art. 163, parágrafo
único, III), posse ilegal de arma de fogo (Lei Nº 10.826/03) e direção perigosa (Lei Nº 9.503/97),
praticados por investigado preso em flagrante. 2- Segundo se extrai dos autos, após a subtração
de um veículo, o investigado teria empreendido fuga em alta velocidade em direção à Aduana de
Cargas da  Inspetoria  da Receita  Federal  do Brasil  em Dionísio  Cerqueira/SC.  Na Aduana,  o
veículo colidiu com a guarita de segurança existente no local, causando a morte de 3 ocupantes
do veículo, além de danos ao patrimônio federal. Foi localizado no interior do veículo um revólver,
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municiado  com 06 cartuchos.  3.  O Procurador  da República oficiante  requereu o declínio  da
competência para o Tribunal do Júri da Comarca de Dionísio Cerqueira/SC, por entender que,
com o decorrer das apurações e diante das peculiaridades que contornam os fatos criminosos,
houve a prática de homicídio doloso qualificado (dolo eventual), previsto no art. 121, § 2º, V, do
Código Penal. Ressaltou, ainda, que como os demais delitos (furto qualificado, direção perigosa,
dano qualificado, porte de arma de fogo, direção com a capacidade psicomotora alterada) foram
praticados no mesmo contexto fático, e havendo conexão entre eles, prevaleceria a competência
do Júri Estadual para o seu julgamento (art. 78, I, CPP). 3. O Juiz Federal, por sua vez, acolhendo
em  parte  o  parecer  do  Ministério  Público  Federal,  manteve  sua  competência  federal  para
processar e julgar o delito de dano contra o patrimônio da União (art. 163, paragrafo único, inciso
III, do Código Penal), declinando da competência em favor do Tribunal do Júri da Comarca de
Dionísio Cerqueira/SC, para processar, o crime de homicídio conjuntamente, os demais delitos
investigados 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação, nos termos do artigo 28
do CPP, para análise apenas da pertinência do declínio de atribuições com relação ao crime de
dano qualificado contra o patrimônio da União. 5. Em casos em que o crime contra a vida não é
de competência originária da Justiça Federal, a existência de crime conexo de competência da
Justiça  Federal  não  é  razão  suficiente  para  a  alteração  da  competência  do  Tribunal  do  Juri
Estadual. No caso, não há qualquer vínculo entre as vítimas fatais do acidente e a administração
púbica  federal,  sendo  certo  que  dos  delitos  investigados  apenas  o  delito  de  dano  contra  o
patrimônio  da  União  é  de  competência  da  Justiça  Federal.  6.  Trata-se,  portanto,  de  duas
competências constitucionalmente previstas (Tribunal do Júri e competência da Justiça Federal),
que merecem observância  concomitante.  7.  Assim,  deve ser  mantida a  competência  do juízo
federal  para  o  julgamento  do  crime de  dano contra  o  patrimônio  da  União,  e  reconhecida  a
competência  do Tribunal  do Júri  Estadual  para processar  e  julgar  o  delito  de homicídio  e os
demais  crimes  conexos,  todos  de  competência  da  justiça  estadual.  8.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

344. Processo: PR/SP-3000.2017.001594-9-INQ Voto: 1935/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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

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

345. Processo: DPF-SE-0667/2016-INQ Voto: 1852/2018 Origem:  8ª  VARA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL - LAGARTO/SE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de falsificação de documento particular (CP, art. 298)
e uso de documento falso (CP, art. 304), tendo em vista a juntada, por advogada, de declaração
de residência falsa nos autos de processo em trâmite na Justiça Federal.  MPF: Promoção de
arquivamento, com base na ausência de potencialidade lesiva do documento. Discordância do
magistrado. CPP, art. 28. Extrai-se dos autos que a advogada utilizou a imagem da assinatura de
sua cliente  e  a  colou em declaração de residência  juntada aos autos.  Durante o  processo a
advogada  foi  intimada  para  regularizar  o  feito,  e  assim  o  fez,  juntando  novos  documentos
devidamente  assinados,  sem a  utilização  da assinatura  digitalizada  e com o mesmo teor  do
documento ora apontado como falso. Inaptidão do documento de causar lesão à fé pública, visto
que, embora adulterado, possuía correspondência idêntica ao original. Carência de indícios de
má-fé  ou  de  obtenção  de  vantagem  indevida.  Carência  de  justa  causa  para  justificar  o
prosseguimento do feito. Insistência no arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

346. Processo: JFMG-INQ-0003283-
82.2018.4.01.3800

Voto: 1853/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO
HORIZONTE/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: AÇÃO PENAL.  CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO,  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO,  DENTRE  OUTROS.  OPERAÇÃO  ÁGUA
LIMPA. MPF: NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM RELAÇÃO A 3 RÉUS. DISCORDÂNCIA
DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). PRESENTES INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  ADITAMENTO  DA DENÚNCIA E  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Denúncia oferecida em desfavor de 15 pessoas, tendo em vista a constatação, por
meio  da  Operação  Água  Limpa,  que  revelou  a  existência  de  um grupo  de  pessoas  que  se
associaram,  de  forma  estável  e  especializada,  para  obtenção  fraudulenta  de  empréstimos  e
financiamentos perante a Caixa Econômica Federal, causando aos cofres públicos o prejuízo de
mais de R$ 8 milhões de reais. 2. Em lauda apartada, a il. Procuradora da República deixou de
denunciar o engenheiro avaliador dos imóveis objeto do financiamento fraudulento, por vislumbrar,
no caso, indícios de que também teria sido enganado pelos denunciados para superestimar a
avaliação do imóvel, aduzindo, ainda, inexistir indícios de má-fé ou proveito econômico em razão
da  elevada  avaliação  do  imóvel.  3.  No  que  tange  a  dois  outros  envolvidos,  ponderou  a
Procuradora da República oficiante que, embora tenham sido indiciados pela Autoridade Policial
pela prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), no entender ministerial, os fatos
melhor  se  amoldam  ao  delito  imputado  na  denúncia,  qual  seja,  formação  de  organização
criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º, §1º). 4. A MM. Juíza Federal recebeu a denúncia quanto a 15
réus e discordou da manifestação ministerial em relação aos três acima citados, por entender que
os investigados devem ser denunciados pelos crimes apontados pela Autoridade Policial.  5.  A
promoção de arquivamento deve ser acolhida apenas em face da ausência de elementos mínimos
que indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é,
contudo, o caso vertente. 6. Embora a Procuradora da República tenha adotado o entendimento
da existência  de  indícios  de que  o engenheiro  responsável  pela  avaliação  superestimada de
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imóveis  que  geraram a  concessão  de  elevado  financiamento  pela  Caixa  Econômica  Federal
também tenha sido enganado pela organização criminosa, há nos autos circunstâncias ao menos
indiciárias  de  sua  participação  nos  fatos  objeto  da  denúncia  e  que  merecem  ser  objeto  do
contraditório  e  ampla defesa no curso da instrução  processual.  7.  A avaliação realizada  pelo
investigado foi totalmente destoante da realidade, ainda que se considere a documentação falsa
apresentada pela organização criminosa. Tal conclusão se extrai dos exemplos apontados pela
autoridade policial, que em pesquisa realizada em sites especializados de imóveis, tomando por
base lotes similares e na mesma área dos negociados,  verificou que os valores de comércio
variam entre  R$ 53,76m² e  R$ 214,28m²,  enquanto a  avaliação  do investigado girou  em R$
398,80m² e R$ 480,30m², valores que superam o metro quadrado em áreas superiores e mais
valorizadas. 8. Além disso, consta, ainda, a informação de que engenheiro diverso, na análise das
documentações,  além  de  negativar  a  avaliação  em  razão  da  documentação  não  apresentar
conformidade com o lote indicado por um dos denunciados, apontou como estimativa o valor de
R$139,58m²,  muito  abaixo  da  avaliação  realizada  pelo  investigado,  e  ainda  considerando  o
superdimensionamento existente na falsa certidão encaminhada pela CEF. 9. Se, de fato, não
houve dolo do investigado, a sentença o dirá após a conclusão da instrução processual, no curso
da qual poderão ser sopesados e confrontados todos os argumentos acerca da intenção de se
praticar o crime, diante das circunstâncias controversas aqui em análise, mediante a completa
produção de provas, submetidas ao contraditório e à ampla defesa.  10. Como bem ressaltado
pela magistrada, no que tange aos outros dois denunciados, também constam dos autos diversas
inconsistências que demonstram a participação dos investigados na prática de atos de lavagem
de capitais (Lei 9.613/98) promovidos pela organização criminosa, visto que ambos participaram
intensamente,  por meio de empresa de venda de carros da qual faziam parte,  de compras e
vendas de carros e sucessivas transferências bancárias não justificadas. 11. Da mesma forma,
somente o regular desenvolvimento da instrução probatória nos autos de ação penal será capaz
de apontar  a real  finalidade das transações financeiras realizadas pelos investigados,  não se
podendo  presumir,  neste  momento  da  persecução  penal  e  diante  da  complexa  atuação  da
organização criminosa, a inexistência de indícios mínimos da prática do crime de lavagem de
capitais (Lei 9.613/98). 12. Ante o exposto, voto pela designação de outro membro do Ministério
Público Federal para aditar a denúncia e prosseguir na persecução penal, facultada a atuação do
Procurador da República oficiante, se assim o requerer.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro do Ministério Público Federal para aditar a denúncia e prosseguir na persecução penal,
facultada a atuação do Procurador da República oficiante, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio
Borges de  Andrada.

347. Processo: JF/MNU-0000902-78.2017.4.01.3819-
INQ

Voto: 1929/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MANHUAÇU/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  de  crime  de  exploração  clandestina  de  atividade  de
telecomunicações.  Lei  nº  9.472/97,  art.  183  ou  art.  70  da  lei  n.  4.117/62.  Em 21/04/2013,  o
investigado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, tendo sido encontrado em seu veículo
um rádio transmissor amador. Parecer Técnico da ANATEL atestou que o equipamento transmitia
e recebia radiofrequência do Serviço de Rádio Cidadã. Promoção de arquivamento fundada na
atipicidade,  tendo em vista  não haver  nos  autos  nenhum indício  de  que o investigado  tenha
instalado ou utilizado o referido rádio comunicador. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 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
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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. Insistência no arquivamento por fundamento diverso.

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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

348. Processo: JF/SP-0001169-54.2018.4.03.6181-
PIMP

Voto: 1945/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  88  da  Lei  nº
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Manifestação sigilosa formulada na Sala de
Atendimento ao Cidadão, noticiando que o investigado estaria publicando comentários ofensivos
contra  pessoa  portadora  de  deficiência  através  da  plataforma  "youtube".  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não houve a conduta tipificada no
art.  88 da citada lei,  uma vez que "por odiosos que sejam os comentários noticiados, não se
vislumbram, ao menos para os efeitos da Lei nº 13.146/2015, manifestações que prejudiquem,
impeçam ou  anulem o  reconhecimento  ou  o  exercício  de  liberdades  fundamentais  da  vítima
imediata". Entendeu também que a conduta narrada adequa-se ao tipo de injúria qualificada, cuja
persecução  dependeria  de  representação  da  ofendida  ou  de  seus  representantes  legais.
Discordância do magistrado por entender que "há discriminação, na medida em que a liberdade
de manifestação da vítima é ameaçada pelo caráter inibitório das manifestações do investigado.
(...) que as manifestações do investigado trasbordam a individualidade da vítima, pois em seu
conjunto, transmitem a mensagem de que as pessoas com deficiência não devem ser respeitadas
e seus vídeos são um material bizarro de diversão. É inegável que a ofensa transcende para o
plano coletivo e agride, de forma mediata, as pessoas com deficiência em sua coletividade, ainda
que as declarações indiquem uma vítima imediata em específico". Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. O art. 88 da citada lei se refere à conduta de praticar, induzir ou incitar
a discriminação de alguém em virtude de sua deficiência. Para caracterizar a discriminação da Lei
no 13.146/15 o propósito do agente deve visar a marginalização, a segregação de determinado
grupo  ou  coletividade  em  decorrência  de  sua  deficiência.  Entretanto,  no  caso  em  análise,
evidencia-se que as mensagens veiculadas pelo investigado, inobstante de péssimo gosto, não
incitaram,  induziram ou  praticaram a  discriminação  de  pessoa  em razão  de  sua  deficiência,
utilizando-se,  tão somente,  de xingamentos para ofender a dignidade da menor portadora de
deficiência, conduta que caracteriza delito contra a honra, especificamente, de injúria qualificada
pelo preconceito, previsto no artigo 140 § 3º do CP. Em que pese acompanhar o entendimento do
Juízo no que se refere a intensidade das ofensas, da análise dos autos verifica-se não existir
condição de procedibilidade para a ação penal.  Isso, porque o parágrafo único do art.  145 do
Código  Penal  condiciona  o  início  da  ação  penal  nos  crimes  de  injúria  à  representação  do
ofendido, o que não existiu. No caso, as ofensas foram perpetradas no perfil da vítima, que, ainda
assim, quedou-se inerte. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal
e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Insistência  no
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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349. Processo: JF/UMU-APN-5001567-
39.2018.4.04.7004 - Eletrônico 

Voto: 2129/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE CONTRABANDO  DE CIGARROS  E  RECEPTAÇÃO  (CP,
ARTS.  334-A  E  180).  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a prática dos crimes de contrabando e receptação (CP, arts 334-A e 180), a partir da prisão
em  flagrante  dos  investigados  por  manter  em  depósito  600  caixas  de  cigarros  de  origem
paraguaia,  além  de  armas,  munições  e  valores  em  espécie.  No  local  do  fato  também  foi
apreendido  um  veículo  com  placa  falsificada,  que,  após  pesquisa  nos  sistemas  de  dados,
verificou-se tratar-se de veículo registrado como roubado/furtado. 2. O Procurador da República
oficiante ofereceu denúncia quanto aos investigados A.F.C., R.D.V, B.O.M, V.B e I.S, tendo em
vista a comprovação da materialidade e autoria delitiva. E, quanto aos investigados J.P.X.S.A e
P.C.S, promoveu o arquivamento por entender que não houve "justa causa para o oferecimento de
denúncia, uma vez que são pessoas extremamente simples e sua versão de que chegaram ao
local para prosseguir no trabalho de retirada de pregos de tábuas oriundas de uma de madeira
demolida é completamente factível, pois indicaram qual era a casa de madeira". 3. Discordância
do Juíz Federal, por entender prematuro o arquivamento, tendo em vista que o Auto de Prisão em
Flagrante revela indícios de que os investigados iriam ajudar no transbordo da carga, sendo certo,
também,  que  "ainda  não  foram  apresentadas  todas  informações  dos  áudios  dos  aparelhos
celulares apreendidos com as quais, poderá se averiguar com maior propriedade a possibilidade
de envolvimento deles com a carga apreendida no feito,  sendo necessária  a continuidade da
instrução  do  feito  para  melhor  convencimento".  4.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, considero prematuro o arquivamento, uma vez que,
como bem informa o magistrado, ainda existem diligências a serem efetuadas com intuito de
esclarecer  se  os  investigados  estavam  presentes  no  local  do  fato  porque  possuíam  algum
envolvimento com os denunciados e/ou com a carga de cigarros apreendidas. 6. Ante o exposto,
presente a necessidade de realização de novas diligências para a completa elucidação do fato,
voto  pela  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  nas
investigações.

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

350. Processo: JF/ES-2017.50.01.500382-2-INQ -
Eletrônico 

Voto: 1884/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA  OFERECIDA  PELA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  FURTO  NA
MODALIDADE TENTADA (CP, ART. 155, §§ 1º E 4º C/C ART. 14, II). MPF MANIFESTOU PELO
NÃO  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  EM  RAZÃO  DO  NÃO
PREENCHIMENTO  DO  REQUISITO  OBJETIVO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO DA
REMESSA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS
DEMAIS  REQUISITOS.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
OFICIANTE. 1. Denúncia inicialmente oferecida pela prática do crime de furto,  na modalidade
tentada,  previsto  no art.  155,  §4º,  I  c/c  art.  14,  II,  ambos do Código Penal.  2.  Ao receber  a
denúncia,  o  Juiz  Federal  indicou  que,  no caso,  a  pena mínima cominada ao  delito,  aliada  à
aplicação da minorante (tentativa) em seu patamar máximo (2/3), seria inferior a 1 (um) ano, fato
que tornaria possível a apresentação de proposta de suspensão condicional do processo, razão
pela qual remeteu os autos ao MPF para manifestar-se sobre o benefício previsto na Lei 9.099/95,
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art.  89. 3. O MPF, por sua vez,  apresentou aditamento à denúncia, requerendo a inclusão da
causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal. Acrescentou, por fim,
que  com  a  inclusão  da  referida  causa  de  aumento,  mesmo  com  o  cômputo  da  causa  de
diminuição,  a  pena permaneceria  superior  a  1  (um)  ano,  fato  que  afasta  a  possibilidade  de
oferecimento da suspensão condicional do processo. Discordância do magistrado. 4. Os arts. 89
da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do
benefício de suspensão condicional do processo. O primeiro requisito objetivo consiste na pena
mínima cominada ao crime, que não pode superar 01 (um) ano. 5. No caso, tal requisito restou
preenchido, uma vez que a pena mínima do crime pelo qual o réu foi denunciado (CP, art. 155, §§
1º e 4º, do CP), realizando os devidos acréscimos previstos na qualificadora disposta no §4º e na
causa de aumento prevista no §1º (2 anos e 8 meses), bem como a devida dedução de 2/3 (1 ano
e 9 meses e 10 dias) relacionada à tentativa (art. 14, II do CP) resulta em um patamar inferior a 1
(um)  ano,  especificamente,  10  meses  e  20  dias.  6.  Preenchimento  do  requisito  objetivo.  7.
Considerando a ausência de manifestação quanto aos demais requisitos exigidos pela citada lei,
voto pela devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para análise dos demais
requisitos para a eventual propositura da suspensão condicional do processo ao acusado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela pela devolução dos
autos ao Procurador da República oficiante para análise dos demais requisitos para a eventual
propositura  da  suspensão  condicional  do  processo  ao  acusado,  nos  termos  do  voto  do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José
Bonifácio Borges de  Andrada.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

351. Processo: 1.25.007.000229/2017-14 - Eletrônico Voto: 1920/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. SUPOSTOS CRIMES
DE SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
CONFLITO PARA RECONHECER A ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.Trata-se de conflito negativo de atribuições, suscitado por Membro do
MPF oficiante  na PR/PR em face de Membro atuante na PRM- Paranaguá/PR,  por  entender
ausentes,  por  ora,  indícios  de  crime  cuja  atribuição  para  investigação  coubesse  ao  Ofício
vinculado a uma das varas especializadas criminais de Curitiba/PR, criadas pela Resolução n.
20/2003 do TRF da 4ª Região, que cuidam dos delitos contra ordem financeira e ocultação de
bens. 2. A presente Notícia de Fato iniciou-se a partir de ofício oriundo do Ministério Público do
Trabalho, com base em Relatório de Auditoria Externa de demonstrações contábeis dos exercícios
de 2007 a 2015 relativo a Sindicato de Trabalhadores que tem sede em Paranaguá/PR. 3. A PRM
" Paranaguá/PR declinou a atribuição para a PR/PR por entender que, além de eventual crime de
sonegação fiscal (de atribuição da PRM), a Auditoria teria constatado, também, o suposto crime
de lavagem de dinheiro (de competência das Varas Federais da Capital, Curitiba-PR, e, portanto,
de atribuição da PRPR), já que, conforme consta na conclusão do relatório: "O sindicato em sua
gestão teve por prática em adquirir seus bens de ativo imobilizado em nome de terceiros, que
segundo  os  nossos  levantamentos,  tal  prática  ocorreu  para  ocultar  tais  bens  de  demandas
judiciais trabalhistas, tributárias e cíveis". 4. Em que pese a Auditoria tenha classificado o fato
trazido como "lavagem de dinheiro", não há qualquer elemento jurídico mínimo que embase tal
conclusão. Quando, por vezes, bens são colocados em nome de terceiros "para ocultar tais bens
de demandas judiciais trabalhistas, tributárias e cíveis", não necessariamente estar-se-á diante de
lavagem de  capitais,  havendo,  em princípio,  mais  embasamento  para  eventual  fraude  contra
credores (CC, art. 158), demanda cível, e/ou fraude à execução (CP, art. 179), demanda criminal
de natureza privada, iniciada por queixa das vítimas.  5.  Assim, considerando que o sindicato
investigado possui sede em Paranaguá/PR, o ofício da referida localidade detém a atribuição
inicial  para  promover  as  investigações,  sendo  certo  que  somente  após  um  mínimo  aparato
probatório será possível constatar a configuração do crime de lavagem de capitais de modo a
viabilizar o declínio para ofício temático especializado. 6. Voto pelo conhecimento e provimento do
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conflito  para  reconhecer  a  atribuição  do  suscitado,  atuante  na  PRM-Paranaguá/PR para  dar
continuidade às 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

352. Processo: DPF/MBA/PA-00224/2016-INQ Voto: 1933/2018 Origem:  GABPRM1-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  FURTO MEDIANTE FRAUDE EM AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CP, ART. 155, § 4º, II. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR).
AFETAÇÃO DO INTERESSE FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível
ocorrência do delito de furto mediante fraude, previsto no artigo 155, § 4º, II, do CP, tendo em vista
a  notícia  de  que,  em  uma  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  "  CEF,  duas  pessoas,
apresentando-se como empregadas da instituição financeira, ofereceram ajuda a uma cliente para
a realização de um depósito, ocasião na qual ela informou sua senha e, ao final da operação
bancária, teve seu cartão bancário trocado por outro. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o declínio  de atribuição do feito  por  entender não haver  elementos  que atraiam a
atribuição do Ministério Público Federal, argumentando que, em que pese os fatos terem ocorrido
na área dos caixas eletrônicos de uma das agências da CEF, não se vislumbra, no presente caso,
lesão a bens, serviços ou interesses da União, nem de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. 3. A conduta ocorreu no interior de agência da CEF, na área de caixas eletrônicos de sua
responsabilidade. Conforme apurado, os sujeitos que se passaram por funcionários da empresa
pública  e  supostamente  prestaram  ajuda  à  vítima  estariam  portando  crachá  de  identificação
vinculado à CEF, fato que aponta possível  falha da instituição na qualidade da segurança do
serviço por ela prestado. Sendo assim, conforme inteligência do artigo 109, IV da CF, impõe-se
concluir  pela  competência  da  Justiça  Federal  e  consequente  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para apurar o caso. 4. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

353. Processo: 1.15.000.000259/2018-18 - Eletrônico Voto: 1916/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO (CP, ART. 171) E OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (CP,
ART.  297,  §  4º,  II).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32).  FATO  TÍPICO  DE
ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  ENUNCIADOS  26  E  27  DESTA  2ª
CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada
para apurar a suposta prática do crime de estelionato, expresso no art. 171 do CP, e do delito
previsto no art. 297, § 4º, II, do Código Penal, Omissão de registros em Carteira de Trabalho e
Previdência Social " CTPS, por empregador. 2. Vinte e duas pessoas apresentaram reclamação
trabalhista  em  face  do  mesmo  reclamado,  sob  fundamentos  semelhantes  e  requerendo  o
pagamento de verbas trabalhistas e indenização das parcelas do seguro-desemprego por suposta
falta de entrega do Termo de Rescisão.  Todavia,  no curso desses processos,  os próprios ex-
empregados  afirmaram  em  audiência  que  não  reconheciam  o  dono  da  empresa  como
empregador.  3.  Promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  com
fundamento na ausência de hipóteses de competência da Justiça Federal a justificar a atribuição
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do Ministério Público Federal. Afirmou o Procurador oficiante que não haveria dano ao patrimônio
da  previdência  Social,  já  que  os  próprios  demandantes,  maiores  interessados  nas  verbas
trabalhistas e no seguro-desemprego, afirmaram em juízo que não conheciam o empregador, o
que faria com que o pedido formulado em suas peças iniciais jamais fosse deferido. 4. Fato típico
de atribuição do Ministério Público Federal. Por óbvio que houve, no mínimo, tentativa de fraude
no intuito de buscar o  recebimento indevido do benefício  de seguro-desemprego. Igualmente,
permanece a atribuição federal para eventual delito do art. 297 do CP. Enunciado nº 26: A omissão
de registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social subsumi-se ao
tipo  do  art.  297,  §  4º,  do  Código  Penal.  (Sessão  464ª,  de  15.04.2009)  Enunciado  nº  27:  A
persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de
atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  por  ofenderem a  Previdência  Social.  (4ª  Sessão  de
Coordenação, de 07.06.2010) 5. Precedentes: STJ " AgRg no REsp 1569987/PA, Rel. Ministro
Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em  01/09/2016,  DJe  09/09/2016;  CC  139.401/SP,  Rel.
Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015; 2ª CCR/MPF "
Processo nº 1.20.002.000133/2015-11, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, unânime. 6. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

354. Processo: 1.22.005.000233/2017-04 Voto: 1994/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MONTES CLAROS-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP, ART. 334, §1º.
APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERESSE
FEDERAL  ORIGINÁRIO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do
crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A,  §1º),  tendo  em vista  a  apreensão  de  180  maços  de
cigarros.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições,
ressaltando não haver nos autos indícios de que o investigado tenha concorrido,  de qualquer
modo, para a importação. 3. O declínio de atribuições não reúne condições de prosperar. 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. 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
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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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

355. Processo: 1.31.002.000003/2018-39 - Eletrônico Voto: 1948/2018 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. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, art.
171,  §2º,  III).  ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
GESTORA DOS RECURSOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR MEIO DO PROGRAMA
NACIONAL  DE  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  "  PRONAF.  MPF:
PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32  DA 2ª  CCR).
INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE AFASTAR O INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1.  Notícia  de fato autuada após o
envio  de  ofício  pelo  Banco  da  Amazônia  "  BASA noticiando  que  beneficiado  pelo  Programa
Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  "  Mais  Alimentos  (PRONAF)  com
financiamento de R$ 85.418,88, além de estar inadimplente, teria alienado a propriedade sem
comunicar a instituição bancária e se desfeito dos bens dados em garantia à satisfação do crédito,
fato que configuraria o crime de defraudação de penhor (CP, art. 171, §2º, III). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender que, no caso, o crime teria
gerado prejuízo apenas à sociedade de economia mista, não ocorrendo lesão a bem, serviço ou
interesse da União. 3. O PRONAF " Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
é um programa federal implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o qual concede
incentivos  à  população  por  meio  de  financiamento,  com  recursos  oriundos  dos  fundos
constitucionais do norte (FNO), nordeste (FNE) e centro-oeste (FCO), atribuindo às instituições
bancárias,  no caso  o BASA,  a  responsabilidade pela  gestão  dos  recursos.  4.  Tem-se  que,  a
princípio, na qualidade de administradores dos mencionados fundos constitucionais, o BASA é
apenas o gestor dos recursos e possui dever legal de prestar contas ao Ministério da Integração
Nacional, razão pela qual prevalece interesse da União na correta implementação do projeto e
pagamento dos valores. 5. Ademais, não foi realizada qualquer diligência capaz de esclarecer a
real extensão do prejuízo causado pela conduta ora em análise, inexistindo, por ora, informação
acerca do tipo de contrato realizado entre o BASA e a União, sobre a possível integralização do
patrimônio  pela  instituição  financeira,  havendo  apenas  a  notícia  de  que  nas  vistorias  in  loco
realizadas na propriedade do representado, verificou-se que, além da venda sem prévia anuência
do banco, o rebanho financiado e dado em garantia não foi localizado, evidenciando a frustração
do objeto do financiamento. 6. Voto pela 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

356. Processo: 1.31.002.000007/2018-17 - Eletrônico Voto: 1949/2018 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. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, art.
171,  §2º,  III).  ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
GESTORA DOS RECURSOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR MEIO DO PROGRAMA
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NACIONAL  DE  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  "  PRONAF.  MPF:
PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32  DA 2ª  CCR).
INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE AFASTAR O INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1.  Notícia  de fato autuada após o
envio  de  ofício  pelo  Banco  da  Amazônia  "  BASA noticiando  que  beneficiado  pelo  Programa
Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  "  Mais  Alimentos  (PRONAF)  com
financiamento de R$ 103.400,00, além de estar inadimplente, teria alienado a propriedade sem
comunicar a instituição bancária e se desfeito dos bens dados em garantia à satisfação do crédito,
fato que configuraria o crime de defraudação de penhor (CP, art. 171, §2º, III). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender que, no caso, o crime teria
gerado prejuízo apenas à sociedade de economia mista, não ocorrendo lesão a bem, serviço ou
interesse da União. 3. O PRONAF " Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
é um programa federal implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o qual concede
incentivos  à  população  por  meio  de  financiamento,  com  recursos  oriundos  dos  fundos
constitucionais do norte (FNO), nordeste (FNE) e centro-oeste (FCO), atribuindo às instituições
bancárias,  no caso  o BASA,  a  responsabilidade pela  gestão  dos  recursos.  4.  Tem-se  que,  a
princípio, na qualidade de administradores dos mencionados fundos constitucionais, o BASA é
apenas o gestor dos recursos e possui dever legal de prestar contas ao Ministério da Integração
Nacional, razão pela qual prevalece interesse da União na correta implementação do projeto e
pagamento dos valores. 5. Ademais, não foi realizada qualquer diligência capaz de esclarecer a
real extensão do prejuízo causado pela conduta ora em análise, inexistindo, por ora, informação
acerca do tipo de contrato realizado entre o BASA e a União, sobre a possível integralização do
patrimônio  pela  instituição  financeira,  havendo  apenas  a  notícia  de  que  nas  vistorias  in  loco
realizadas na propriedade do representado, verificou-se que, além da venda sem prévia anuência
do banco, o rebanho financiado e dado em garantia não foi localizado, evidenciando a frustração
do objeto do financiamento. 6. Voto pela 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

357. Processo: DPF/BG-00249/2014-INQ Voto: 2033/2018 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência dos crimes de estelionato e uso de documento falso (CP,
arts. 171 e 304 c/c 299). Durante investigação que apura a emissão irregular de certificação de
georreferenciamento  de  imóveis  rurais  no  âmbito  da  Superintendência  Regional  do  INCRA,
averiguou-se que os investigados teriam apresentado Declaração de Reconhecimento de Limites
falsa perante Cartório de Registro de Imóveis, com intuito de realizar averbação nas matrículas de
imóveis rurais. Além disso, os investigados teriam realizado a venda dos imóveis rurais, mesmo
sabendo  da  impossibilidade  devido  às  irregularidades.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Documento supostamente falsificado utilizado perante o Cartório de
Registro de Imóveis. Pertinência da Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e
julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi
apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor". No que
tange ao crime de estelionato, prejuízo restrito ao patrimônio de particulares. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

358. Processo: DPF-GO-0670/2017-INQ Voto: 1930/2018 Origem:  GABPR2-DDS  -  DIVINO
DONIZETTE DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática de crime de furto qualificado (art. 155,
§4º, I do CP). Relato de que, no dia 03/07/2017, agência dos Correios localizada na cidade de
Goianira/GO foi arrombada. Foi apurado que o montante subtraído da agência dos Correios, R$
76.541,29, pertencia ao Banco do Brasil S/A, decorrente da prestação do serviço de banco postal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ausência de dano ao serviço
postal. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição
de bens cedidos pela franqueadora. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC
nº  133.751/SP,  DJe  4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª
Sessão de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de elementos  de informação capazes de
legitimar,  até  o  momento,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

359. Processo: DP-PN-00006/2018-INQ Voto: 1952/2018 Origem:  GABPRM001-ELFM  -
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de apropriação indébita de benefício previdenciário de falecido
por parte de particular que possuía cartão magnético e senha do titular (CP, art. 168). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O benefício foi regularmente depositado,
sendo o eventual prejuízo restrito aos herdeiros do beneficiário. Inexistência de elementos que
denotem ofensa ao INSS. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

360. Processo: PRM/MAR-3410.2016.000186-0-INQ Voto: 1858/2018 Origem:  GABPRM1-LAPF  -  LUIZ
ANTONIO PALACIO FILHO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III),  por
parte de advogado que teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes ao seu cliente.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

361. Processo: PR/SP-3406.2016.000070-0-INQ Voto: 2208/2018 Origem:  GABPR20-TLA -  THIAGO
LEMOS DE ANDRADE
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I e IV, do Código Penal.
Consta nos autos, que foi apreendida encomenda dos correios, remetida de São Paulo/SP para
São José  dos  Campos/SP,  contendo frascos  de  medicamentos  de  origem estrangeira  sem o
devido  registro  junto  ao  órgão  competente  (ANVISA).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Verifica-se que a remessa do medicamento ocorreu em território
nacional. Ausência de transnacionalidade da conduta. Inexistência de lesão a bem, interesse ou
serviço  da  união,  de  suas  autarquias,  fundações e  empresas  públicas.  Hipótese  que  não  se
enquadra  nos  incisos  IV,  V  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

362. Processo: 1.11.001.000351/2017-28 - Eletrônico Voto: 1990/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime de  homicídio  (CP,  art.  121),  em face  de  indígena
Xucuru-Kariri,  ocorrido  em  10/07/2017.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Realização  de  diligências  com  vistas  a  verificar  eventual  competência  da  Justiça  Federal.
Informação de que o fato em análise foi objeto de investigação realizada pela polícia civil e que
existe  ação  penal  em curso  junto  ao Tribunal  de Justiça  de Alagoas.  Na citada investigação
policial  foram apurados indícios  de  que  o  crime teria  sido  praticado  em virtude  de  vingança
pessoal,  pois  os  investigados  suspeitavam  que  a  vítima  teria  participado  do  assassinato  de
pessoa da  família.  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). 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

363. Processo: 1.14.000.002866/2017-61 Voto: 2029/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta
prática de "pirâmide financeira" por parte dos representantes legais de empresa privada. Segundo
relato,  o noticiante  foi  convidado para investir  em negócio  com promessa de ganhos futuros,
contudo, não recebeu nada após o investimento. Possível crime contra a economia popular. Lei nº
1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 "  2ª CCR).  Fraude
alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus  associados  uma
perspectiva  de lucros,  remuneração  e  benefícios  futuros  irreais,  cujo  pagamento  depende do
ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da
2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (v.g.,  Procedimento  nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).  Homologação  do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

364. Processo: 1.22.024.000023/2018-61 - Eletrônico Voto: 1892/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual relata o noticiante possível prática de crime contra a economia popular, tendo em vista que
empresa de engenharia e empreendimentos promoveria atos de vendas de plantas sem o registro
da incorporação, propondo valores e parcelamentos abaixo do mercado (art. 65 da Lei 4.591/641).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  A princípio,  não  há  na
representação qualquer fato concreto que aponte para lesão a bens, serviços ou interesses da
União.  Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal  Federal  (Compete a
justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a
economia popular). 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

365. Processo: 1.23.000.002541/2015-15 Voto: 1951/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  formulada  perante  a  Procuradoria  da
República, na qual o noticiante informa que o seu irmão estaria realizando venda irregular de
terreno rural cuja posse foi transmitida pelo INCRA. Relata, ainda, a possível prática do crime de
ameaça (CP,  art.  147).  Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Circunstâncias
fáticas narradas que indicam existência de conflito familiar pela posse do imóvel rural. Inexistência
de indícios de 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. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

366. Processo: 1.27.000.000340/2018-79 - Eletrônico Voto: 2034/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  formulada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposta
ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171). A representante relata que em setembro de 2017
encomendou  aparelhos  eletrônicos  através  de  perfil  em  rede  social,  tendo  depositado
antecipadamente a quantia de R$ 9.300,00 reais, com a promessa de que os produtos seriam
enviados dos Estados Unidos para o Brasil  em até uma semana, fato que não ocorreu até a
presente data. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Embora a transação tenha sido realizada
com pessoa que mantém residência fora do Brasil, o crime de estelionato não está previsto em
qualquer ato internacional do qual o Brasil seja parte e não há indícios de lesão a bens, serviços
ou interesses da União. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de
lesão a bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

367. Processo: 1.28.200.000028/2018-91 Voto: 1815/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (art. 289, § 1º do CP). Notícia de que, durante
abordagem policial, foram encontradas com o investigado seis notas falsas de R$ 20,00. Consta
dos autos que o investigado é conhecido por repassar cédulas falsas no comércio do município de
São Francisco/RN. A falsidade foi incapaz de ludibriar terceiros. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Visível falsificação grosseira. Súmula 73 do STJ: A utilização de papel moeda
grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça
Estadual. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. Ericson Maranho, Terceira Seção,
DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt
nº 175/ES, Rel(a). Min (a). Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 24/10/2005. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

368. Processo: 1.30.001.000640/2018-52 Voto: 1769/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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

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

369. Processo: 1.30.001.000732/2018-32 Voto: 1770/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Representação formulada
pela  CEF,  informando  o  uso  irregular  de  conta  corrente  da  Caixa  Econômica  Federal  para
recebimento de depósitos e saques oriundos de golpe. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Informação de que não há prejuízo a ser suportado pela CEF. Eventual prejuízo em detrimento da
boa-fé  de  particulares.  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e IV). Carência de elementos capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

370. Processo: 1.30.001.000739/2018-54 Voto: 1925/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. O representante recebeu um telefonema de um homem, que se identificou como
representante  do  "Conselho  Nacional  de  Previdência  Privada",  informando-lhe  a  respeito  da
existência de um saldo de FGTS em seu favor, relativo ao Plano Collor, cujo valor somente seria
pago mediante a realização de um depósito de R$ 1.499,90. Realizado o referido depósito, a
vítima não obteve a quantia relativa ao suposto saldo de FGTS. Possível crime de estelionato (CP,
art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime de
estelionato entre particulares. O suposto crime perpetrado não afetou diretamente bem, serviço ou
interesse federal  a ensejar  a incidência  da hipótese geral  do artigo 109, inciso IV,  da CF/88.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

371. Processo: 1.30.020.000103/2018-84 Voto: 2031/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relata o noticiante que empresa, atuante em serviços de empréstimos para negativados, teria
solicitado depósito de R$ 1.195,00 reais para liberação de empréstimo no valor de R$ 5.000,00.
Contudo, após efetivado o depósito, foi  solicitado mais dinheiro para que o empréstimo fosse
liberado.  Provável  ocorrência  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo restrito a particular. Inexistência de elementos
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

372. Processo: 1.31.000.000832/2018-31 - Eletrônico Voto: 2127/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Notícia de que o representante
legal de empresa não deu cumprimento à ordem judicial, emanada do Juízo da 3ª Vara Cível da
Justiça  Estadual  da  comarca  de  Rondônia  em Ariquemes,  que  determinara  o  pagamento  de
valores para a quitação de débitos em processo de execução fiscal, bem como o depósito, a título
de penhora, de 15% dos rendimentos mensais da empresa até o montante do débito. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª  CCR).  Suposto descumprimento de ordem da
Justiça  Estadual.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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373. Processo: 1.32.000.000036/2018-61 - Eletrônico Voto: 2207/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima,
noticiando que a Secretária de Segurança Pública do Estado de Roraima e seu adjunto estariam
realizando  interceptação  telefônica  dos  parlamentares  sem  autorização  judicial.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de participação de funcionário
público federal. 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 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

374. Processo: 1.32.000.001047/2017-88 - Eletrônico Voto: 2016/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de tráfico de pessoas com a
finalidade de adoção ilegal (CP, art. 149-A). Consta dos autos que o casal D.S. (venezuelana) e
G.G. (brasileiro), genitores da menor A.S., teriam entregado a criança para casal de brasileiros,
residentes em São Paulo. o casal genitor chegou a firmar com o casal acolhedor um "acordo de
guarda  definitiva"  subscrito  pela  Defensoria  Pública  de  Roraima,  fornecendo,  ainda,  uma
autorização de viagem para que esses pudessem levar a criança de Roraima até seu domicílio, na
cidade de São Paulo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). Constatação
de que a criança é brasileira e que o casal acolhedor possuía autorização dos pais biológicos para
transitar com a menor somente pelo território nacional. Verifica-se que o fato de a genitora da
criança  ser  venezuelana  não  é  suficiente  para  caracterizar  a  transnacionalidade  do  delito.
Informação de que toda a tratativa da adoção ocorreu em Roraima.  Ausência  de indícios de
transnacionalidade  da  conduta  a  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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

375. Processo: 1.34.001.001797/2018-56 Voto: 1777/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de comercialização de produtos (CP, art. 273, § 1º-B, inciso I) 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. Condutas que não se revestem 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.
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Outras deliberações(Declínio)

376. Processo: 1.30.017.000721/2017-01 - Eletrônico Voto: 1995/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível  prática dos crimes de ameaça, violação de
domicílio, esbulho possessório e extorsão (CP, arts.  147,150,158 e 161, II).  Consta dos autos
informação de que traficantes locais teriam invadido imóveis atrelados ao Programa Habitacional
Minha Casa Minha Vida. O Ministério Público Estadual, remeteu os autos ao MPF por entender
que a entidade lesada seria a Caixa Econômica Federal.  O Procurador da República oficiante
promoveu  o  declínio  de  atribuição  por  entender  que  a  CEF  é  mera  responsável  por
operacionalizar o Programa Minha Casa Minha vida e que os imóveis não se confundem com o
patrimônio da empresa pública. Ressaltou a ausência de fato que indique lesão a bens, serviços e
interesses  da União.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da 2ª  CCR).  Não
obstante a Caixa Econômica Federal seja gestora do programa habitacional, a Lei nº 10.188/11
autoriza a criação de um fundo financeiro privado, cujo patrimônio, notadamente os bens imóveis,
não se confunde com o da empresa pública federal. Embora os imóveis objeto do suposto esbulho
tenham sido adquiridos por meio de programa do governo federal,  subsidiado com verbas da
União, o delito foi cometido em detrimento de interesses possessórios estritamente particulares.
Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades,  tendo  em vista  a  ausência  de
informações quanto a eventual fraude ou irregularidades envolvendo o Programa Social Minha
Casa Minha Vida. Possível crime de competência da Justiça Estadual. Inexistência de lesão a
interesse tutelado pela União. Ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet
Estadual para persecução do delito. Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o
MPE, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da
Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs
1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da
República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

Outras deliberações(Arquivamento)

377. Processo: DPF/MS-0413/2017-INQ Voto: 2008/2018 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Manifestação anônima realizada na Sala de Atendimento, noticiando suposta
prática de "pirâmide financeira" por parte dos responsáveis de empresa privada. Possível crime
contra o sistema financeiro nacional e/ou contra a economia popular (Lei nº 7492/86, art. 16) ou
(Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Segundo consta dos autos, a empresa investigada oferece lucros
imediatos de 30% a 105%, incompatíveis com os rendimentos de mercado, sendo os investidores
estimulados a recrutar  mais  pessoas para participar  da rede.  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  de  novos  investidores.
Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu
pela  atribuição  do  MPF (v.g.,  Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,
Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,
Sessão  nº  611,  10/11/2014).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

378. Processo: 1.16.000.000172/2018-03 - Eletrônico Voto: 1937/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelo Secretário-Geral do MPDFT, relatando que os
responsáveis por empresa terceirizada conveniada ao órgão deixou de recolher as parcelas do
FGTS de  seus  empregados  e,  para  ocultar  tal  atitude,  apresentou  ao  MPDFT comprovantes
bancários de recolhimento com fortes indícios de falsidade. 1) Omissão de recolhimento do FGTS.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A ausência  de depósito  dos valores
referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado não caracteriza crime, pois os valores não
são descontados dos empregados, mas suportados exclusivamente pelo empregador. Fato atípico
na  esfera  penal.  Enunciado  nº  58  da  2ª  CCR.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Uso  de
documento  falso  (CP,  art.  304).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Documento
supostamente falsificado utilizado perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
"Embora  o  artigo  21,  inciso  XIII,  da  Constituição  Federal  estabeleça  que  compete  à  União
organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito
Federal,  eles não possuem a natureza jurídica de órgãos daquele  ente  federativo,  porquanto
fazem parte da estrutura orgânica do Distrito Federal, que constitui entidade política equiparada
aos  Estados-Membros  (CF,  art.  32,  §  1º)"  (STJ-CC  119.484/DF,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, julgado em 25/04/2012, DJe 07/05/2012). Pertinência da Súmula nº 546
do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual  foi  apresentado o documento público,  não importando a
qualificação do órgão expedidor". Inexistência de 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
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.
José Bonifácio Borges de  Andrada.

Homologação de Arquivamento

379. Processo: DPF-OPE-00007/2016-INQ Voto: 1979/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de desobediência (CP, art. 330) e de desacato (CP,
art. 331). Relato de que haitiano teria desferido ofensas contra servidor da Universidade Federal
do Amapá " UNIFAP, bem como teria adentrado na instituição para beber água mesmo após a
advertência de que a entrada estava vedada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). No que se refere ao crime de desobediência, não evidenciada a conduta criminosa, haja vista
que a ordem emanada não partiu de funcionário público com atribuições legais para determinar a
interdição do prédio durante a realização do concurso. Além disso, o haitiano não possuía o dever
legal de cumprir a ordem emanada pelo professor. Ato que aponta para ausência de civilidade.
Quanto ao crime de desacato, o fato de o investigado ter falado que o servidor público não estaria
apto  a  realizar  a  sua  função  não  caracteriza  o  mencionado  delito,  tendo  em  vista  que  a
manifestação não passou de mera indignação do investigado quando não obteve  informação
solicitada ao servidor. Ademais, as palavras proferidas em outro idioma não foram compreendidas,
o que impede o conhecimento sobre o teor da possível ofensa. 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
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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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

380. Processo: DPF-OPE-00015/2016-INQ Voto: 1964/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar prática do crime de descaminho (CP, art. 334, §1º, III).
Relato de que o investigado estaria comercializando motor de embarcação construído com peças
sucateadas de motores originais da Guiana Francesa, com numeração adulterada, inseridas de
forma irregular no país. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. A perícia
concluiu que o motor é de fabricação nacional em estado de conservação regular. Inexistência de
indícios  mínimos  que  apontem  a  origem  estrangeira  do  motor  da  embarcação.  Ausência  de
materialidade delitiva. Carência de justa causa para 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

381. Processo: DPF-OPE-00033/2017-INQ Voto: 1947/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de comunicação de prisão em flagrante de estrangeiros que
foram  surpreendidos  portando  uma  arma  tipo  espingarda  calibre  12  e  munições,  durante
fiscalização  realizada  pela  Receita  Federal  na ponte binacional  de Oiapoque (art.  18,  da Lei
10.826/03). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que não houve
qualquer  comportamento  por  parte  dos  investigados  no  sentido  de  dar  clandestinidade  ou
camuflagem aos  objetos  encontrados,  nem ofereceram  qualquer  resistência.  Os  investigados
informaram que apenas queriam carimbar os passaportes com a anotação de saída do Brasil, pois
estiveram  em  Oiapoque/AP  seis  dias  antes  da  apreensão  e,  ao  retornarem  para  a  Guiana
Francesa, esqueceram de registrar a saída no citado documento. Foi alegado também que na
fiscalização da Polícia Francesa na ponte binacional foram informados que poderiam passar com
a arma, desde que a deixassem na capa protetora. Informação de que a arma e as munições
encontradas  eram usadas  para  caça,  prática  permitida  na  Guiana  Francesa.  Decisão  judicial
relaxou  a  prisão  dos  investigados,  tendo  em  vista  a  ausência  de  dolo  na  conduta  dos
investigados.  Hipótese  em  que  não  se  vislumbra  intenção  deliberada  de  entrar  em  território
nacional com arma de fogo sem autorização da autoridade competente. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

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

382. Processo: DPF/PHB/PI-00038/2016-INQ Voto: 1962/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento
indevido de benefício após o óbito da titular, ocorrido em 08/09/2011. Revisão de arquivamento
(LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Consta nos autos que os saques foram realizados pelo período de
setembro/2011  a  dezembro/2012.  Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiária
possuía a filha como procuradora cadastrada na data do óbito. Não houve renovação de senha.
Ouvida perante autoridade policial, a filha da investigada afirmou que não foi responsável pelos
saques,  aduzindo  que,  após  o  óbito  da sua genitora,  a  sua  irmã exigiu  a  entrega do  cartão
magnético, não sabendo informar o seu paradeiro. A outra filha da beneficiária não foi localizada
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para prestar esclarecimento.  Fato ocorrido há mais de cinco anos.  A negativa da procuradora
dificulta o prosseguimento do feito, tendo em vista a inexistência de outros elementos que possam
esclarecer o fato. Ausência de imagens que identifiquem os responsáveis pelos saques. Ausência
de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

383. Processo: DPF/PHB/PI-00234/2015-INQ Voto: 1989/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155) ocorrido nas dependências de
agência  da  Caixa  Econômica  Federal.  Relato  de  que  duas  pessoas  desconhecidas  teriam
efetuado saque indevido em conta bancária de correntista da CEF. Revisão de arquivamento (LC
n. 75/93, art.  62-IV). Ouvido perante a autoridade policial,  a vítima afirmou ter como principal
suspeita  sua  irmã  falecida.  A CEF  informou  a  ausência  de  indícios  de  fraude  eletrônica.  As
imagens de segurança não forneceram elementos que permitam identificar o autor. Inexistência
de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

384. Processo: DPF/RN-0281/2016-IP Voto: 1936/2018 Origem:  GABPRM1-MCLDAB  -
MARIA  CLARA  LUCENA  DUTRA
DE ALMEIDA BRITO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato, na modalidade alienação ou oneração fraudulenta
de coisa própria,  em detrimento da Caixa Econômica Federal  (art.  171,  §2º II  e §3º do CP).
Indivíduo  ofereceu  seu  terreno  como  garantia  hipotecária  em empréstimo  contraído  junto  ao
Banco  do  Brasil  e,  posteriormente,  teria  oferecido  esse  mesmo  terreno  como  garantia  de
empréstimo feito junto à Caixa Econômica Federal,  além de também ter negociado o referido
terreno  com  um  corretor  de  imóveis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências realizadas verificaram que o investigado tentou transferir a propriedade do imóvel sem
antes conseguir que o Banco do Brasil  atestasse a "baixa" na sua garantia hipotecária, o que
inviabilizou momentaneamente a transferência imobiliária. Não houve o intento de obter vantagem
indevida mediante fraude, negociando o imóvel por uma segunda vez em prejuízo dos credores
hipotecários.  Em  momento  posterior  o  investigado  apresentou  ao  cartório  uma  declaração
expedida pelo Banco do Brasil  atestando a "baixa da hipoteca" sobre o terreno, viabilizando a
transferência.  A CEF  afastou  qualquer  possibilidade  de  fraude  em  torno  dos  financiamentos
imobiliários autorizados no terreno, estando todos os correspondentes contratos de financiamento
registrados em cartório. O embate judicial ocorrido entre o investigado e o referido corretor de
imóveis não causou prejuízo aos interesses da CEF. Ausência de dolo e 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

385. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000145-4-INQ Voto: 1869/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial.  Possível crime de estelionato (CP, art.  171, §3º). Relato de que pessoa não
identificada teria solicitado a transferência de agência bancária de correntista da Caixa Econômica
Federal  mediante apresentação de documentos falsos em agência localizada no município de
Jales/SP.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Verifica-se  que  a
transferência da conta se deu com informações e documentos falsos de correntista que residia em
município diverso. As imagens de segurança não permitiram a identificação do autor, tendo em
vista a baixa qualidade. As diligências empreendidas não foram capazes de identificar a autoria.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

386. Processo: SRPF-AP-00356/2017-INQ Voto: 2011/2018 Origem:  GABPR3-NMFSP  -
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE
SOUZA PEREIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) e inserção de
dados falsos em sistema de informação (art. 313-A). Relato de que o investigado, figurando como
réu  pelo  cometimento  do  crime  de  roubo  aos  Correios,  ao  requerer  a  revogação  de  prisão
preventiva  teria  apresentado  carteira  de  trabalho  com  vínculo  empregatício  falso,  a  fim  de
comprovar  ocupação  lícita.  Consta  dos  autos  também  que  a  empresa  empregadora  teria
alimentado o Cadastro Nacional de Informações Sociais "  CNIS com o suposto vínculo falso.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Verifica-se dos autos que, de
fato, o vínculo trabalhista entre o investigado e a empresa existiu. Segundo o relato do proprietário
da empresa, o investigado realmente lhe prestava serviços quando era necessário, razão pela
qual  formalizou  a  relação  de  trabalho  após  tomar  ciência  de  que  o  investigado  precisava
comprovar  documentalmente  o  exercício  de  atividade  lícita.  Ausência  de  dolo.  Carência  de
elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

387. Processo: SR/PF/CE-00341/2017-INQ Voto: 1778/2018 Origem:  GABPR15-ELT  -  EDMAC
LIMA TRIGUEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171, §3º).  Realização de empréstimo
fraudulento,  mediante  utilização  de  documentos  falsos,  em  nome  de  correntista  da  Caixa
Econômica Federal - CEF. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Decorridos mais de
dois anos da data do fato, as diligências empreendidas não foram capazes de identificar a autoria
do fato, visto que as informações existentes no documento fraudado também são falsas. Diante da
suspeita da existência de quadrilha especializada na prática desse tipo de fraude, a autoridade
policial  informou que a imagem da suspeita  utilizada no documento falso foi  armazenada em
banco  de  dados  criado  com  objetivo  de  identificar  os  autores  de  crimes  dessa  natureza.
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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

388. Processo: 1.13.000.001192/2013-91 Voto: 1988/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada perante o Ministério Público do
Trabalho, noticiando possível ausência de recolhimento ao INSS das contribuições descontadas
do trabalhador pelo período de 2008 à 2012. Possível prática do crime de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diante da
ausência de informações complementares sobre o fato, a Receita Federal foi oficiada para prestar
informações sobre o contribuinte. Em resposta, o órgão fazendário informou não existir no sistema
procedimento  fiscal  em curso  ou  programado  em face  da  empresa.  Informou,  ainda,  que  os
recolhimentos são efetuados de forma global não sendo possível identificar os pagamentos das
contribuições  previdenciárias  referentes  ao  representante.  Por  fim,  informou  que  os  valores
declarados e não recolhidos já se encontram em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional.
Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Falta de justa causa para 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

389. Processo: 1.14.000.003183/2017-21 - Eletrônico Voto: 1868/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) praticado por Advogado-chefe
da Caixa Econômica Federal, em razão do descumprimento de requisição do Juízo da 5ª Vara
Cível da Seção Judiciária da Bahia solicitando juntada de documentos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instado a se manifestar, o representado informou que a demora no
cumprimento da requisição foi devido a grande volume de ações que são dirigidas à empresa
pública federal. Hipótese em que não se vislumbra a 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

390. Processo: 1.14.003.000160/2017-34 Voto: 2119/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desacato (CP, art. 331). Notícia de que aluna da Universidade
Federal do Oeste da Bahia " UFOB teria desacatado professora, em virtude de discordância com
seus métodos de ensino e avaliação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A
UFOB encaminhou cópia do procedimento administrativo que apurou os fatos, ressaltando que foi
realizada  conciliação  entre  as  partes,  ocasião  em  que  a  aluna  ingressou  com  pedido  de
retratação. Da análise dos autos, verifica-se que não foi feito uso abusivo do direito à liberdade de
expressão. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

391. Processo: 1.15.000.003032/2017-35 - Eletrônico Voto: 1922/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  mediante  interposição
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fraudulenta de terceiro  em operações de comércio exterior  com ocultação de real  adquirente.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  dos  autos  cópia  de contrato  de
subempreitada, firmado em 11/2013 para realização de serviços de engenharia, entre a pessoa
jurídica investigada e o consórcio vencedor de certame licitatório, indicado no procedimento fiscal
como o  real  adquirente.  No  decorrer  do  projeto,  a  investigada  realizou,  em nome próprio,  a
importação de diversos bens, não restando claro, à vista disso, quais os indícios ou provas diretas
que  levaram  a  autoridade  fiscal  a  suspeitar  que  referida  operação  ocultava  o  verdadeiro
adquirente  das  mercadorias.  Procedimento  de  fiscalização  aduaneiro  considerado  nulo  pela
Justiça  Federal.  Verossimilhança  na  argumentação  apresentada  pela  empresa  fiscalizada,  no
sentido de que efetivamente é a real adquirente da carga, mormente considerando a existência do
aludido  contrato  de  subempreitada.  Inexistência  de  elementos  de  informação  minimamente
seguros  para  se  afirmar  a  ocorrência  de  prática  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

392. Processo: 1.16.000.000750/2018-01 - Eletrônico Voto: 1913/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  por  professor  da  Universidade  de  Brasília  "  UNB,
relatando a possível prática de estelionato (CP, art. 171) e/ou apropriação indébita (CP, art. 168),
tendo  em  vista  a  constatação  de  que  determinada  empresa,  mesmo  tendo  sido  paga  com
recursos federais, não arcou com a entrega de bens encomendados. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Restou informado que os valores obtidos pela empresa foram devolvidos
para  a  Universidade  de  Brasília  "  UNB,  tendo  o  noticiante  postulado  o  encerramento  da
investigação. Possível inadimplemento contratual. Carências de indícios da existência de prática
de  ilícito  penal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

393. Processo: 1.16.000.003440/2017-50 - Eletrônico Voto: 1967/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Vara de Família e de Órfãos e
Sucessões do Guará,  tendo em vista a suspeita de que no ano de 2003, o investigado teria
apresentado declaração supostamente falsa sobre união estável, com intuito de que a ex esposa
tivesse acesso ao Plano de Saúde da Universidade de Brasília. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a UnB esclareceu que a ex esposa do investigado figurou como
dependente para fins de percepção do benefício de assistência à saúde suplementar, na condição
de cônjuge do servidor, no período de 28 de julho de 2008 a 01 de abril de 2016. Verifica-se que
sua inscrição como dependente ocorreu em data próxima ao casamento formal com o investigado,
que, conforme certidão anexada aos autos, foi celebrado no dia 08 de agosto de 2008. Ausência
de indícios de que a ex cônjuge do investigado teria sido cadastrada como dependente desde
2003.  Inexistência  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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

394. Processo: 1.20.000.000357/2016-15 Voto: 1960/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da
Lei  8.137/90),  por  parte  dos  representantes  legais  de  empresa  privada.  Segundo  relato,  a
empresa estaria exercendo atividade empresária vedada para contribuintes optantes pelo Simples
Nacional,  obtendo  vantagem tributária  injusta  e  criando  concorrência  desleal  com as  demais
empresas do ramo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que a
empresa solicitou a exclusão do regime, mas não comunicou a alteração para a Receita Federal.
Inexiste informação de atos de ocultação. Pelo contrário, verifica-se que a alteração se deu em
observância aos procedimentos legais e de modo ostensivo. Visando o completo esclarecimento
sobre os fatos, a Receita Federal foi oficiada e, em resposta, informou que houve instauração de
procedimento  administrativo  fiscal  para  apurar  os  fatos,  esclarecendo  que  inexiste  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.
Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

395. Processo: 1.20.000.000731/2018-44 - Eletrônico Voto: 2004/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Provável ocorrência do crime de redução à condição análoga a de escravo (CP,
art.  149).  Manifestação anônima realizada perante à Ouvidoria do Ministério  Público Estadual
relatando que, em fazenda localizada na zona rural de Campo Verde, os "funcionários não são
registrados, não tem água potável, gestante não tem licença maternidade, que a remuneração é
baixa, sem o descanso semanal remunerado e que os funcionários tem que tratar dos cavalos de
domingo a domingo, sem folgas". Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Verifica-se dos
autos que a manifestação não apresenta informações claras acerca da localização da fazenda,
bem como não traz detalhes sobre as condições de moradia, higiene, proteção ou mesmo se há
cerceamento direto ou indireto da locomoção. Impossibilidade de contato com o representante
para prestar  maiores esclarecimentos sobre o  fato,  tendo em vista  que foi  uma manifestação
anônima. Inviabilidade de realização de diligências em dados nos sistemas, uma vez que não
houve a indicação dos nomes das vítimas e do proprietário. Não se vislumbra, até o presente
momento, a ocorrência do crime de redução à condição análoga a de escravo, versando a notícia
apenas sobre irregularidades de ordem trabalhistas. Notícia de que o MPE/MT já comunicou o fato
ao  Ministério  Público  do  Trabalho,  motivo  pelo  qual  deixo  de  encaminhar  cópias  deste
procedimento  para  o  MPT.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

396. Processo: 1.22.000.000387/2018-19 Voto: 1954/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, através da qual encaminha cópias dos autos de Ação de Revisão de
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Contrato de Arrendamento Mercantil, a qual contestava, entre outros pontos, os juros pactuados e
cobrados em contrato  de  financiamento  firmado com o  Banco  do  Brasil.  A representação  foi
encaminhada ante a possibilidade da conduta analisada configurar a prática de crime contra o
Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89, art. 8º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Apesar de o referido percentual extrapolar o limite de 12% estipulado no art. 192, §3º da
CF/88, tal dispositivo foi revogado pela EC n. 40/2003 e mesmo quando em vigor o entendimento
jurisprudencial era no sentido de que não se tratava de norma autoaplicável. Súmula n. 382 do
STJ:  "A estipulação de juros  remuneratórios  superiores a  12% ao ano,  por  si  só,  não  indica
abusividade".  O tipo penal do art.  8º  da Lei  n. 7.492/86 exige que os juros praticados sejam
superiores àqueles previstos em legislação. O ordenamento pátrio regula os juros por meio do
Decreto n. 22.626/33. Os juros remuneratórios fixados em contratos bancários não se sujeitam às
limitações do referido Decreto, nos termos da Súmula n. 596 do STF: "As disposições do Decreto
n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por  instituições  públicas  ou  privadas,  que  integram o sistema financeiro  nacional".
(AgInt no AREsp 953.306/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
10/11/2016, DJe 21/11/2016). Ausência de tipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

397. Processo: 1.22.012.000028/2016-61 Voto: 1931/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DIVINÓPOLIS-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de comunicação da Receita Federal, diante de representação de
particular ofertada ao fisco, com o escopo de apurar notícia de sonegação fiscal e enriquecimento
ilícito pelo ex-prefeito de Divinópolis/MG. Segundo consta da representação, o investigado, ex-
prefeito do referido município na gestão 2009/2012, teria aumentado seu patrimônio de forma
vertiginosa entre  2008 e 2012. O representante alega que,  em declaração de bens à Justiça
Eleitoral no ano de 2008, o investigado teria indicado um patrimônio pessoal de R$ 567.000,00
(quinhentos e sessenta e sete mil reais), o qual passou para R$ 1.087.250,00 (um milhão oitenta e
sete mil e duzentos e cinquenta reais) em 2010, asseverando que este mora em uma mansão
avaliada em milhões de reais e que o patrimônio informado à Justiça Eleitoral em 2010 estaria
subavaliado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligência junto à Receita
Federal, verificou-se que, acerca dos fatos, fora autuado, em 03/03/2017, um Procedimento Fiscal
em  face  do  contribuinte.  Constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  por  ora,  não  verificada.
Representação Fiscal para fins penais a ser oportunamente encaminhada ao Ministério Público
Federal  em caso  de  constatação  de  ilícito  penal.  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.  No  tocante  ao  suposto  enriquecimento  ilícito,  inexistem  elementos
concretos que indiquem a prática de outro ilícito penal.  Ausência de justa causa, no presente
momento, para o prosseguimento da persecução. Homologação do arquivamento.

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

398. Processo: 1.22.020.000345/2017-69 Voto: 2124/2018 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
relata a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171, § 3º).  Informação de que
indivíduo teria simulado doença mental perante o perito do INSS, com intuito de obter benefício
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previdenciário. 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.  As  irregularidades  apontadas  estão  baseadas  unicamente  nas
impressões pessoais do noticiante acerca do estado de saúde do representado. Após cientificado,
o 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

399. Processo: 1.22.020.000444/2017-41 Voto: 1926/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima feita perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. O representante relata que um cidadão teria simulado problemas de saúde para
obtenção  de  benefício  previdenciário,  apresentando  supostas  fotografias  do  beneficiário  em
situações de aparente bom estado de saúde. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A manifestação apresentada não traz elementos mínimos aptos a embasar uma investigação. A
suposta  irregularidade  em benefício  previdenciário  tem como fundamento  apenas impressões
pessoais do representante acerca do estado de saúde do beneficiário. As fotografias não servem
de provas, já que não há qualquer evidência de que sejam da pessoa mencionada, sendo os
elementos  apresentados  muito  frágeis  para  desencadear  a  persecução  penal.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

400. Processo: 1.22.024.000019/2018-01 - Eletrônico Voto: 1961/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) em desfavor do
INSS. Notícia de recebimento de benefício após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a beneficiária faleceu em setembro de 2007 e que o óbito
somente foi lavrado em 31/03/2008, havendo o depósito indevido do benefício até março de 2009.
O  montante  depositado  indevidamente  foi  de  R$  2.885,00,  sendo  que  a  instituição  bancária
informou que foi  efetuada liquidação de apenas R$ 2.505,29,  pois  este  era o  valor  do saldo
existente na conta da titular do benefício. Verifica-se a ausência de saques indevidos após o óbito
da  beneficiária.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

401. Processo: 1.23.000.001994/2015-16 Voto: 1955/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art.
168-A). Representação escrita formulada por servidores públicos municipais contra o Sindicato
dos Servidores Públicos do município de Belém. Segundo relato, o sindicato teria ajuizado ação
para liberação dos depósitos do PIS/PASEP de todos os servidores municipais, contudo, após
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deferimento do pedido, os valores não foram repassados para alguns servidores. Arquivamento
pela  ausência  de  tipicidade.  Cientificado  da  promoção  de  arquivamento,  os  representantes
interpuseram recurso, alegando que a contribuição PIS/PASEP tem natureza jurídica de tributo
federal.  Manutenção  da  promoção  de  arquivamento  pelo  membro  do  MPF.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Oficiado,  o sindicato informou que a
decisão de liberação dos valores foi amplamente divulgada nas mídias, o que fez com que os
servidores  buscassem  o  sindicato  para  recebimento  dos  valores.  Informou,  ainda,  que  os
servidores que não receberam os valores estavam com suas contas do PASEP zeradas. Ademais,
informou que os representantes são inimigos políticos da atual  diretoria do sindicato da qual,
inclusive,  já  fizeram  parte,  sendo  responsáveis  pela  destruição  de  documentos  da  entidade,
dentre  eles os comprovantes de pagamento do PIS/PASEP,  conforme relatado no boletim de
ocorrência. Além da representação, os noticiantes não apresentaram documentos que indiquem a
veracidade do que foi alegado. Carência de indícios mínimos da prática de crime. Carência de
justa causa para 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

402. Processo: 1.23.000.002982/2016-90 Voto: 1870/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de constrangimento ilegal (art. 146, CP),
coação no curso de processo (art.  344, CP), ameaça (art.  147, CP),  desacato (art.  331, CP),
incitação pública ao crime (art. 286, CP), difamação e injúria eleitoral (arts. 325 e 326, Código
Eleitoral). Relato de que investigado, após indeferimento de registro de candidatura, teria proferido
expressões ofensivas e ameaçadoras em comício contra o Procurador e Juiz eleitoral. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No que se refere ao crime de constrangimento ilegal, a
narrativa,  em verdade,  revela  apenas  descontentamento  com  o  indeferimento  do  registro  de
candidatura, não havendo indícios de constrangimento mediante violência ou grave ameça a fazer
algo  proibido  em  lei.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Quanto  aos  demais  crimes  foi
oferecida denúncia perante o juízo eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.23.003.000411/2016-91 Voto: 2030/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Realização de saque de uma
parcela  de  seguro-desemprego fraudulentamente,  por  meio  de  cartão  magnético.  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Verifica-se que o saque ocorreu em agência da
Caixa Econômica Federal localizada em cidade diversa da agência do correntista. Informação de
que as imagens do circuito de segurança só ficam armazenadas por três meses. Decorridos cerca
de dois anos da data do fato, as diligências empreendidas não foram capazes de identificar a
autoria.  Inexistência  de  diligências  aptas  a  possibilitar  a  identificação  do  autor  do  crime.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

404. Processo: 1.24.000.001973/2017-25 - Eletrônico Voto: 1911/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), tendo
em vista  a  realização  de  saque  indevido  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que o banco restituiu ao INSS os
valores indevidamente depositados. Não verificação, no caso concreto, da existência de prática de
ilícito penal. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: 1.25.000.000162/2018-51 - Eletrônico Voto: 1866/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
representante  solicita  abertura  de  investigações  contra  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos " EBTC por furto de encomendas em todo território nacional. O noticiante narra que
espera sua encomenda há mais de 15 dias e mesmo após reclamação na ouvidoria dos correios
não obteve resposta, o que o levou a crer que sua encomenda teria sido furtada. Art. 155 CP.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  genérica,  desprovida  de
qualquer tipo de documentação ou outro elemento que possa comprovar algum indício da prática
de crime e subsidiar a instauração de um inquérito sobre o ocorrido. Em consulta realizada no site
dos correios com o número de rastreio da encomenda, verificou-se a efetivação da entrega ao
destinatário.  Carência de elementos mínimos capazes de justificar  o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.25.008.000115/2018-37 - Eletrônico Voto: 1965/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato em detrimento do INSS. Possível irregularidade no
recebimento de benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, tendo em vista o não
preenchimento de requisito de natureza econômica (renda familiar per capita seria superior a " do
salário  mínimo).  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Entendimento jurisprudencial  no sentido da inconstitucionalidade do § 3º  do art.  20 da Lei  nº
8.742/93.  Critério  que  não  pode  ser  utilizado  como único  paradigma  para  a  constatação  da
miserabilidade  social  ou  para  fins  de  imputação  penal.  Ademais,  colhe-se  dos  autos  que  o
aumento na renda da família se deu por  breves e intermitentes períodos,  não modificando a
situação fática enfrentada pelo grupo familiar. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

407. Processo: 1.25.008.000348/2017-59 Voto: 1927/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar o regime de parcelamento
de débito tributário atribuído a contribuinte, cuja apuração se deu em Processo Administrativo
Fiscal, que se encontrava suspensa desde 04/03/2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
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art.  62,  IV).  Conforme documento apresentado,  o  débito  em comento  foi  integralmente  pago.
Sendo assim, este procedimento já cumpriu a finalidade para a qual foi instaurado. Homologação
do arquivamento.

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

408. Processo: 1.26.000.000158/2017-74 Voto: 1953/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GOIANA-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  formulada  pela  25ª  Vara  Federal  da
Subseção Judiciária de Goiana/PE noticiando que empresa privada teria realizado preenchimento
irregular de dados nas contas do FGTS de ex-funcionárias. Segundo consta nos autos, os dados
de uma das funcionárias  foram inseridos na conta do FGTS de  outra  funcionária  com nome
similar.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Oficiada,  a CEF
informou que a empresa é responsável por corrigir o erro na alimentação de dados do sistema.
Não verificada, na hipótese, conduta criminosa, tendo em vista que o erro se deu em razão da
similaridade  dos  nomes das  funcionárias.  Carência  de  indícios  mínimos  da  prática  de  crime.
Ausência de elementos mínimos capazes de justificar o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

409. Processo: 1.27.003.000016/2018-21 - Eletrônico Voto: 2116/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171, §3º), em
razão do recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular,  ocorrido em
26/04/2011.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se  que  o  suposto
recebimento irregular seria referente ao período de 01/04/2011 a 30/04/2011. O valor pago era
referente à parcela que era devida, tendo em vista que o montante refere-se ao mês do óbito da
beneficiária.  Ausência  de prejuízo à  autarquia  previdenciária.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

410. Processo: 1.28.000.001827/2016-70 Voto: 1992/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática de crime contra a ordem
tributária (art. 1º, I, ou art. 2º, I, da Lei 8.137/90), em razão da realização de declaração de ajuste
anual perante a Receita Federal por meio de documentação falsa. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Em relação à possível prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90
a Receita Federal  foi  oficiada para prestar esclarecimentos.  Em resposta, o órgão informou a
ausência de dados que poderiam vir a motivar a instauração de procedimento de fiscalização.
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
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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. No que se refere à possível prática do crime previsto
no art. 2º, I, da Lei 8.137/90, tem-se que o referido crime possui natureza formal e pena máxima
cominada em 2 (anos) anos de detenção. Colhe-se dos autos a informação de que as falsas
declarações foram prestadas perante a Receita Federal nos anos de 2008 e 2009. Ultrapassados
mais de 4 anos desde a data do fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou
interrupção  da  prescrição.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

411. Processo: 1.29.000.000345/2018-27 - Eletrônico Voto: 1914/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação escrita, na qual o noticiante, apontando possíveis fraudes, requer
a adoção de medidas urgentes visando o desbloqueio dos seus ativos financeiros que, segundo
alega, equivale a 134 mil  LTNs (letras do tesouro nacional).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos a informação da instauração de inquérito policial para
apurar a possível ocorrência dos crimes previstos nos arts. 171, 299 e 304, do Código Penal, e
art. 7º, inciso I, da Lei nº 7.492/86, tendo em vista a negociação imobiliária entre o representante e
outro particular que se comprometeu a transferir àquele dois lotes de Letras do Tesouro Nacional.
Na  referida  investigação  se  apura,  inclusive,  se  as  LTNs  emitidas  são  falsas.  Carência  de
providências a serem tomadas até que os fatos restem suficientemente esclarecidos na citada
investigação. Representante cientificado. 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

412. Processo: 1.29.000.000631/2018-92 - Eletrônico Voto: 2027/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante solicita investigações quanto a origem dos recursos pagos por ex-presidente ao seu
advogado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  genérica,
desprovida de qualquer tipo de documentação ou outro elemento que possa comprovar algum
indício da prática de crime e subsidiar a instauração de um apuratório sobre o ocorrido. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de  Andrada.

413. Processo: 1.29.008.000015/2018-61 - Eletrônico Voto: 1871/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), tendo
em vista  a  realização  de  saque  indevido  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que os saques foram efetuados
pela sobrinha da beneficiária através de autorização judicial mediante alvará, no âmbito de ação
judicial em que foi aberto inventário da falecida beneficiária. Prestação de contas perante o juízo
da ação de inventário, inexistindo indícios de que os valores tenham sido desviados. Fatos que
não apontam para fraude ou falsidade. Não verificação, no caso concreto, da existência de prática
de  ilícito  penal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

414. Processo: 1.29.012.000053/2018-55 - Eletrônico Voto: 1966/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) em desfavor do
INSS. Notícia do recebimento de benefício após o óbito do titular,  ocorrido em julho de 2009.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Consta dos autos que o INSS solicitou à
instituição bancária a restituição integral (R$ 7.380,00) dos valores depositados após o óbito do
titular do benefício. O banco privado informou que recolheu apenas o montante de R$ 5.231,76, e
que  o  valor  remanescente  (R$  2.148,24)  fora  debitado  para  saldar  parcelas  de  empréstimo
pessoal contraído pelo beneficiário. Verifica-se a ausência de saques indevidos após o óbito do
titular do benefício. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

415. Processo: 1.30.010.000138/2014-17 Voto: 2214/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária,  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A) e crime contra a ordem tributária (Lei nº
8137/90, art. 2º, II), praticado pelos representantes legais de empresa. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Os créditos tributários foram constituídos em 22/08/2011. Os crimes
previstos nos arts. 168-A e 337-A, tem pena máxima cominada em 5 (cinco) de reclusão, cujo
prazo prescricional é de 12 anos (CP, art. 109, V). O delito previsto na Lei nº 8137/90, tem pena
máxima cominada em 2 anos de detenção, prescrevendo em 4 anos. Consta no contrato social da
empresa que os sócios-proprietários possuem mais de 70 anos de idade, fato que reduz para 6
(seis) anos o prazo prescricional (CP, art. 115). Na data de 22/08/2017, foram ultrapassados mais
de 6 anos desde a data da constituição definitiva do crédito tributário, sem que tenha ocorrido
qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art.
107). Prescrição da pretensão punitiva estatal  (CP, art.  109, III  c/c art.  115). Homologação do
arquivamento.

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

416. Processo: 1.30.015.000109/2017-40 Voto: 1932/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  por  meio  de  ofício  da  Agência  Nacional  de
Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis  (ANP)  que  informa  a  existência  de  irregularidade
tributária pela não emissão de nota fiscal por parte de empresa privada. Revisão de Arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal informou a existência de indícios de irregularidades
fiscais em relação à referida empresa, tendo sida incluída no sistema de banco de dados de
planejamento de ações fiscais,  aguardando disponibilidade operacional  para a programação e
devida instauração do respectivo procedimento fiscal. Não há notícia de constituição definitiva do
crédito tributário pela autoridade fazendária. 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. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

417. Processo: 1.33.000.000269/2018-27 - Eletrônico Voto: 1863/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  falso testemunho (CP,  art.  342)  no curso de  ação  penal.
Representação  realizada  por  réu  absolvido  pelo  crime  de  estelionato  previdenciário  contra
testemunhas arroladas pela acusação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No
curso ação penal o juízo verificou que as testemunhas e o representante eram inimigos em razão
de disputa comercial no transporte de embarcações, desconsiderando os depoimentos como meio
de prova válido. Ausência de potencialidade lesiva. Declaração juridicamente irrelevante para o
deslinde da causa. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.  Min.  Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Precedente 2ª CCR: 1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673,
06/03/2017,  unânime;  IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,  Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

418. Processo: 1.33.005.000627/2017-71 - Eletrônico Voto: 1918/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Representante narra supostas agressões verbais e físicas que teria sofrido no local de trabalho,
além de perseguições na rua e em casa. O referido expediente foi inicialmente arquivado pelo
Procurador  da  República  oficiante  diante  da  inexistência  de  identificação  de  fato  delituoso
concreto e específico a pessoa determinada, inviabilizando-se a respectiva investigação criminal.
Cientificada a respeito do arquivamento, a noticiante recorreu, alegando que alguém responsável
pelo seu cadastro na CEF estaria negociando tal cadastro sem o seu consentimento, e que por
isso não conseguiria trabalhar, tendo em vista que seu cadastro estaria bloqueado. Documentos
foram juntados aos autos com o fim de comprovar o relato da noticiante. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Os argumentos e documentos apresentados não se mostram suficientes
à deflagração de providências investigatórias. O eventual uso dos documentos, que teriam sido
furtados  da  residência  da  noticiante,  ocorreu  no  ano  de  2004  e,  à  época,  os  fatos  foram
comunicados à Delegacia de Polícia Civil em Joinville. Tais documentos teriam sido utilizados para
a abertura de contas bancárias em bancos privados, inexistindo elementos indiciários mínimos de
que os saques de valores da conta vinculada do FGTS da noticiante foram realizados mediante
uso de documentos falsos ou fraude a induzir ou manter em erro o agente financeiro do programa.
Não  se  identifica  fato  delituoso  concreto  e  específico  imputável  a  pessoa  determinada,  com
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informações idôneas mínimas a viabilizar 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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

419. Processo: 1.34.001.001123/2018-51 Voto: 2014/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática de crime previsto no artigo 27-E da Lei  6.385/76.  Possíveis
irregularidades praticadas por pessoas vinculadas à corretora de títulos e valores mobiliários na
administração de carteiras de valores mobiliários, no período compreendido entre julho de 2010 e
março de 2012. A referida empresa teria negociado valores mobiliários sem a devida autorização
e em desacordo com a regulamentação pertinente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). As investigações se iniciaram a partir de notícia de irregularidades protocolizada em 2012.
As investigações somente foram concluídas em 2017, apesar de todas as informações atinentes
ao caso encontrarem-se à disposição da CVM, restando injustificada a demora ocorrida. A prática
de eventual crime previsto no artigo 27-E da Lei 6.385/76 encontra-se prescrita, tendo em vista
que a pena máxima cominada em abstrato é de 2 anos de detenção e, portanto, conforme previsto
no artigo 109, IV do CP, o prazo prescricional é de 04 anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV).  Carência  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

420. Processo: 1.34.015.000266/2016-25 Voto: 1928/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação anônima feita perante a
Ouvidoria  do  Ministério  Público  Estadual  de  São  Paulo  para  apurar  possível  crime  contra  o
sistema financeiro, consistente na obtenção de financiamento mediante fraude (Lei n. 7.492/86,
art. 19). O investigado, na qualidade de gerente da Agência do Banco do Brasil, teria contraído,
mediante interposição fraudulenta de pessoas ("laranjas"), empréstimos irregulares na modalidade
de crédito rural, cujo dinheiro seria desviado e utilizado como capital de giro para suas empresas.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiado,  o  Banco  do  Brasil
informou  que  não  foram  constatados  indícios  mínimos  de  irregularidades  envolvendo  o
investigado, não restando identificado nenhum ato caracterizador de fraude nas operações de
crédito  rural  por  ele  realizadas.  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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

421. Processo: 1.34.016.001508/2017-79 Voto: 1924/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia
teratológica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  narrados  que  são
totalmente  desprovidos  de  nexo  e  sem  qualquer  elemento  que  justifique  o  início  de  uma
investigação criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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. José Bonifácio Borges de  Andrada.

  
    A sessão foi encerrada às quatorze horas e quarenta e seis 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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