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

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DE ABRIL DE 2018

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

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-RJ-INQ-0500024-
34.2016.4.02.5103

Voto: 2223/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  PEDIDO  DE  REVISÃO  E  REFORMA  DA  DECISÃO
PROFERIDA PELA 2ª  CCR.  REMESSA DOS AUTOS À EXMA. PROCURADORA-GERAL DA
REPÚBLICA,  A QUEM INCUMBE DECIDIR,  EM GRAU DE RECURSO,  OS CONFLITOS DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (LC N° 75/93, ART. 49,
VIII).  1.  Trata-se  de  Pedido  de  Revisão  formulado  pelo  Procurador  da  República  da  PRM "
Campos  dos  Goytacazes/RJ  (suscitada),  referente  a  decisão  proferida  pela  2ª  CCR/MPF,  na
Sessão de  Revisão  n°  684,  de  14/08/2017,  que  por  unanimidade fixou  a  atribuição,  naquele
momento, da referida unidade ministerial para prosseguir na investigação. 2. No presente caso,
conforme narrado,  o Procurador da República apresentou recurso com a finalidade de que a
decisão proferida por esta 2ª CCR, no conflito negativo de atribuições, seja revista e reformada,
consignando para tanto que, retornados os autos à origem, foi identificado que inexistia cópia do
contrato causador da divergência, o que impediria que se identificasse sua real natureza jurídica,
independentemente  do  nome  que  lhe  tivesse  sido  atribuído.  Ainda  de  acordo  com  o  ora
recorrente, o aprofundamento das investigações, feito por meio da juntada aos autos do referido
instrumento  de  contrato,  demonstra  que  o  numerário  disponibilizado  pela  CEF  em  favor  da
construtora  tinha  destinação  certa  e  exclusiva,  qual  seja,  o  adimplemento  do  contrato  de
financiamento  originário.  3.  Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  o  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal " CIMPF, em 08/03/2017, realizou consulta ao então Exmo. Procurador-
Geral da República quanto à eventual delegação da competência prevista no art. 49, VIII, da LC
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n° 75/93, ao CIMPF, para decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do
Ministério Público Federal. 4. Em resposta realizada em 08/01/2018, a Exma. Procuradora-Geral
da República, destacando o disposto no art. 4º, inciso I, e no art. 12, ambos da Resolução n° 165,
de 06/05/2016, do Conselho Superior do Ministério Público Federal " CSMPF, que dispõe sobre o
Regimento Interno do CIMPF, se manifestou no sentido de que "...  nos estritos termos legais,
incumbe à Procuradora-Geral da República decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições
entre órgãos do Ministério Público Federal". 5. Considerando que a hipótese cuida de recurso em
conflito de atribuições previsto no art. 49, VIII, da LC n° 75/93, o caso é de remessa dos autos à
Exma.  Procuradora-Geral  da  República,  a  quem  incumbe  decidir  o  presente  feito,  com  as
homenagens de estilo.

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

002. Processo: JF/SP-0008535-86.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 2256/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE
CHEQUES FALSOS EMITIDOS EM DESFAVOR DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CP, ART. 171, § 3º. CONSUMAÇÃO: LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU
SEJA, LOCAL DA AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA CONTA. CPP, ART. 70. ATRIBUIÇÃO
DO OFÍCIO SUSCITADO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de fraude em
conta  bancária  da  Caixa  Econômica  Federal  por  meio  da  utilização  de  cheques  falsos,
configurando a prática, em tese, do crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do
Código Penal. 2. Consta dos autos que os cheques clonados, nos valores de R$ 950,00 e R$
927,32, foram sacados contra a conta da sociedade comercial mantida na agência da CEF em
Curitiba/PR  e  depositados  em  contas  do  banco  Bradesco  em  Mogi  das  Cruzes/SP  e  São
Paulo/SP.  3.  A Procuradora  da  República  oficiante  na  Procuradoria  da  República  no  Paraná,
promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República em São Paulo, por entender que,
conforme previsto no art. 70 do CPP, a competência se firma pelo local da obtenção da vantagem
ilícita, no caso, São Paulo. 4. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante na PR/SP
suscitou  o  presente  conflito  de  atribuições,  aduzindo  que,  tratando-se  de  cheque  clonado,
segundo jurisprudência consolidada do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a competência para a
persecução do crime previsto no art. 171, § 3º do CP, se firma no local em que se situa a agência
da vítima, no caso, Curitiba/PR. 5. Consoante entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, o
crime de estelionato mediante uso de cheque falso se consuma no lugar em que houve o efetivo
prejuízo à vítima, qual seja aquele em que houve o desconto do cheque fraudado, não emitido
pelo titular, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária. Precedente: AgRg
no CC 146.524/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017,
DJe  30/03/2017.  6.  No  mesmo  sentido  são  os  precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº
0007421-24.2014.4.05.8100,  619ª  Sessão  de  Revisão,  de  29/04/2015,  unânime;  Processo  nº
0000735-73.2016.4.03.6104,  655ª  Sessão  de  Revisão,  de  08/08/2016,  unânime  e  Processo
0007031-33.2016.4.03.6130, 687ª Sessão de Revisão, de 28/08/2017, unânime. 7. Conhecimento
do presente conflito negativo de atribuição e, no mérito, por sua procedência, deliberando-se que
a atribuição para prosseguir na investigação pertence ao Ofício suscitado, na PR/PR.

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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

003. Processo: JF/PR/CUR-5019388-
36.2016.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 2215/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

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

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

004. 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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  IMPORTAÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  E  OUTRAS
MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR INTERNALIZAÇÃO NO PAÍS. CP, ART. 334 E 334-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para  apurar  os  delitos  previstos  nos  artigos  334  e  334-A,  ambos  do  CP,  tendo  em vista  a
apreensão, em poder do investigado, de mercadorias de procedência estrangeira desprovidas de
documentos  comprobatórias  da  regular  entrada  no  país,  entre  elas  5  (cinco)  cartelas  de
comprimidos utilizados para tratamento de disfunção erétil e 15 (quinze) cartelas de comprimidos
para tratamento de reumatismo, estes últimos de origem estrangeira (Paraguai), em 10/01/2017.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  suporte  no
princípio da insignificância, em razão do valor dos tributos devidos ser de R$ 391,13, inferior ao
montante de R$ 10.000,00 fixado pelo art. 20 da Lei n. 10.522/02. 3. O Juiz Federal discordou do
arquivamento, visto que o investigado teria outros procedimentos fiscais em seu nome, o que
configuraria contumácia, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. 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. No presente caso, diante das informações constantes no sistema sistema COMPROT,
verifica-se que o investigado possui 8 (oito) procedimentos fiscais por delitos da mesma natureza.
Contudo, nota-se que as condutas foram praticadas há mais de 5 (cinco) anos. 6. Nesse sentido,
considerando a aplicação analógica do art. 64, I, "a", do CP, que trata da reincidência, esta 2ª
CCR entende  pela  excepcional  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  caso  as  reiterações
tenham ocorrido  há  mais  de cinco  anos da data  do fato  ora  investigado.  7.  Em relação  aos
medicamentos também apreendidos, em que pese a natureza do produto importado ilicitamente
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merecer  tratamento  cuidadoso  de  fiscalização  acerca  do  comércio  e  circulação,  a  pequena
quantidade apreendida evidencia que a finalidade seria para consumo do próprio investigado. 8.
Insistência no arquivamento.

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

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

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO FALSA NA JUSTIÇA FEDERAL.
CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  PRESENTES  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  DA
MATERIALIDADE DELITIVA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME
DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar,
inicialmente, a possível ocorrência do crime previsto no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal,
em tese praticado  por  Advogado,  em razão  da apresentação de  procuração com indícios de
falsidade  perante  a  Justiça  Federal.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do procedimento,  por considerar  que os fatos amoldam-se ao crime de uso de
documento falso (CP, art. 304), porém, "...apesar de a materialidade delitiva restar incontroversa,
as  medidas  adotadas  no  intuito  de  descortinar  a  autoria  criminosa  revelaram-se  estéreis,
inexistindo outras diligências potencialmente capazes de gerar resultado útil nem base empírica
hábil a justificar o prosseguimento da apuração ou subsidiar a propositura de ação penal. Cumpre
arquivar o feito sob exame, de modo a priorizar a tramitação de inquéritos e procedimentos com
melhores perspectivas investigativas." 3. O Magistrado discordou do arquivamento, uma vez que
houve  a  apresentação  de  documento  falso  perante  o  Juízo  Federal,  restando  evidenciada  a
materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no art.  304 do CP. 4.  No atual  estágio da
persecução criminal, seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria
e/ou da materialidade delitivas,  após esgotadas as diligências investigatórias,  ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Na presente hipótese, conforme bem ressaltou
o Juiz  Federal,  o  uso do documento falso restou configurado,  em razão da apresentação da
procuração falsa perante a Justiça Federal. 6. Esta 2ª CCR já deliberou, em casos análogos, que
o bem juridicamente protegido pela norma penal é a fé pública, indisponível aos interesses das
partes  e  sujeitos  do  processo.  Portanto,  o  uso  do  documento  contrafeito  perante  o  Poder
Judiciário demonstra, sim, a reprovabilidade e lesividade da conduta do Advogado frente ao bem
jurídico  penalmente  tutelado  (Voto  n°  8019/2016,  Processo  n°  5006665-98.2015.4.04.7104,
julgado na Sessão de Revisão n° 667, de 21/11/2016, unânime). 7. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição
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007. Processo: DPF/RO-0410/2017-INQ Voto: 2206/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n° 10.826/03, art.
14). Prisão em flagrante em razão da apreensão da arma e munições, sem a devida autorização,
no interior de veículo particular. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Inexistência de indícios de
transnacionalidade da conduta. Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua
sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico
internacional de arma de fogo).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: JF-AC-0001621-29.2016.4.01.3000-
INQ

Voto: 2230/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  (art.  33,  caput  e  §  1º,  II  da Lei  nº
11.343/2006). Suposto plantio, refino e comercialização de drogas (maconha) no interior da Terra
Indígena  Camicuã,  no  município  de  Boca  do  Acre/AM.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  33  -  2ª  CCR).  Não  há  nos  autos  elementos  informativos  suficientes  de
materialidade para caracterizar  eventual  tráfico internacional de entorpecentes e/ou violação a
interesses de indígenas coletivamente, apesar de terem sido realizadas diversas diligências pela
Polícia Federal,  tais como: I) infiltração na aldeia; II) 2 sobrevoos em busca de plantações de
maconha; III) interceptação telefônica e IV) diversas oitivas de testemunhas. 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
150.053/AM, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 28/04/2017; CC: 123016 TO 2012/0119013-6,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF " AI-AgR: 496653 AP, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

009. Processo: PRM/SJR-3409.2018.000022-5-INQ Voto: 2385/2018 Origem:  GABPRM1-IMB  -
IZABELLA MARINHO BRANT

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

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

5/113



ATA DA 711ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00201985/2018

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

010. Processo: 1.00.000.005631/2018-05 Voto: 2291/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado após a constatação do extravio dos autos originais, em
decorrência de notícia de oferta irregular de curso universitário particular, sem regular autorização
do MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta investigada
afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o
funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera
cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia dos
autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que entender
cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou
interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese,
crimes de estelionato (CP, art. 171) e contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90, art. 67)
contra particulares. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o processo
e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo  a estabelecimento
particular  de  ensino".  Ademais,  a  Súmula  n°  546  do  STJ  dispõe  que:  "A competência  para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor."
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  IPL  Nº  00138/2015,  voto
6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto 7212/2016, Sessão
de Revisão 663, de 17/10/2016. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo e o
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

011. Processo: 1.15.000.000558/2018-44 - Eletrônico Voto: 2276/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  particular  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Noticiante declara ser vítima de uma organização criminosa comandada pelo prefeito da cidade,
com a não realização de coleta de lixo em sua residência, o forjamento de blitz para lhe aplicarem
multas de trânsito indevidas, invasão de sua casa por policiais civis, dentre outros. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

012. Processo: 1.16.000.000650/2018-77 - Eletrônico Voto: 2181/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).
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Representação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  relatando  que  indivíduo  se
passou por representante e advogado de reis das Comunidades Tradicionais do Benin e solicitou
o valor de R$ 40.000,00, para vinda dos reis para participação no Fórum Mundial Social na Bahia.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Da narrativa descrita não se
vislumbra, por hora, qualquer referência a falsificação ou uso de documento ou ofensa a agente
público que represente afronta 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

013. Processo: 1.16.000.000951/2018-09 - Eletrônico Voto: 2292/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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

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

014. Processo: 1.19.000.000402/2018-14 - Eletrônico Voto: 2224/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao
Cidadão. Comunicação de que na relação de aprovados no concurso para Polícia Civil do Estado
do  Maranhão,  consta  o  nome  de  um candidato  suspeito  de  fraudes  em diversos  concursos
públicos no país. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). As possíveis
irregularidades são referentes à concurso realizado pelo Estado do Maranhão, remunerado pelos
cofres estaduais. Não havendo malversação de recursos federais, bem como interesse da União
nos  fatos,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal  para  apuração  do  caso  em tela.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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015. Processo: 1.21.004.000097/2016-19 Voto: 2260/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CORUMBA-MS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre
particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Particular que teve
sacado  fraudulentamente  valores  de  sua  conta  bancária,  bem como  teria  havido  a  indevida
contratação  de  empréstimo  consignado  em  seu  nome.  Problema  resolvido  pela  instituição
financeira  privada.  Situação  do  benefício  previdenciário  regularizada,  sem  prejuízos  ao
beneficiário e ao INSS. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

016. Processo: 1.22.013.000065/2018-21 - Eletrônico Voto: 2294/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime de  estelionato  (CP,  art.  171)  e/ou  contra  a  economia  popular  (Lei  nº
1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude
conhecida como "pirâmide financeira", que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de
outras  pessoas  para  o  esquema,  sem  que  qualquer  produto  ou  serviço  seja  efetivamente
entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a
justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a
economia popular).  Conduta que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional,
situação que afasta a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta
Turma,  DJe  13/02/2015;  CC  121.146/MA,  Terceira  Seção,  DJe  25/06/2012.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.26.005.000006/2017-21 Voto: 2204/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GARANHUNS/ARCOV.

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apura possível crime de ameaça (CP, art.
147),  cometido  entre  particulares,  em  razão  de  ocupação  de  um  imóvel  em  companhia
habitacional.  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. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

018. Processo: 1.27.003.000025/2018-11 - Eletrônico Voto: 2283/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de fato. Possível crime de ameaça entre particulares (CP, art. 147). Fato praticado por
posseiros em desfavor da vítima, no Perímetro Irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

019. Processo: 1.30.001.000823/2018-78 Voto: 2263/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

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

020. 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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de defraudação de penhor (art.  171,  III,  do CP),  praticado em
detrimento do Banco da Amazônia S/A, sociedade de economia mista. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Incidência da Súmula 42 do STJ:
"Compete  a  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar  as  causas  cíveis  em  que  é  parte
Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento". Ausência de 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

021. Processo: 1.33.005.000103/2016-07 Voto: 2262/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estupro, tipificado no art. 213 do Código Penal. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Observa-se da análise do caso concreto que os sujeitos
ativo e passivo do aludido delito sexual são indígenas de tribos diversas das regiões de São
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Francisco  do  Sul/SC  e  Araquari/SC.  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; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006).  Ação penal pública condicionada à representação,
considerando a maioridade da vítima,  nos termos do art.  225 do Código Penal.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Declínio)

022. Processo: 1.29.017.000042/2018-25 - Eletrônico Voto: 2236/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Possíveis  crimes  de  exercício  de  atividade  com  infração  de  decisão
administrativa  e de desobediência (CP,  arts.  205 e 330).  Informações de que pessoa jurídica
executou atividade alvo de interdição administrativa cautelar pela Auditoria Fiscal do Trabalho,
consistente  em  descarregamentos  em  postos  de  combustíveis  realizados  pelos  próprios
motoristas  dos  veículos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  A  autoridade
administrativa se referiu a incidência do art. 161, §4º, da CLT, com a consequente possibilidade,
em tese, de imposição de sanção administrativa prevista em lei, notadamente a possibilidade de
aplicação  de multa  pelo  descumprimento da ordem legal,  nos termos dos arts.  161,  caput  e
parágrafo  4º  e  201,  ambos  da  CLT.  Não  seria  razoável  atribuir  sanção  de  ordem  penal  ao
descumprimento de uma ordem que a própria norma administrativa optou por não sancionar, ante
a ausência de dano. Homologação do arquivamento.  2)  Possibilidade da prática do crime de
perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132) ou contravenção de descumprimento das
normas de saúde e higiene do trabalho (Lei nº 8.213/91, art. 19, § 2º). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

023. Processo: DPF/BG-00105/2017-INQ Voto: 2270/2018 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual crime de descaminho, tipificado no art. 334-A do
Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos
narrados não foram comprovados. Constatado que a empresa investigada, de fato, comercializa
de forma explícita cigarros. De outra parte, conforme os espelhos de pesquisas feitas no sítio da
ANVISA, a venda dos cigarros foi devidamente autorizada. Trata-se, portanto, de comércio lícito,
devidamente autorizado pela ANVISA e sem reflexo na seara penal. Esgotamento das diligências
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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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

024. Processo: DPF/CE/JN-00208/2016-INQ Voto: 2403/2018 Origem:  GABPRM1-LMS  -  LIVIA
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  §3º).  Saques de
benefício previdenciário após o óbito do respectivo titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não há procuradores cadastrados. Saques realizados por meio de cartão magnético.
Apesar da ocorrência de renovação de senha, oficiada, a CEF informou que não há registros
visuais em seu banco de dados, não sendo possível a identificador do responsável. Ausência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Aplicação da Orientação nº 26, desta 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: DPF/MT-00460/2016-INQ Voto: 2388/2018 Origem:  GABPR4-MBL  -
MARCELLUS BARBOSA LIMA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e/ou  de
estelionato  (CP,  art.  171).  Informações  de  que  o  Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso  teria
apresentado à Receita Federal uma DIRF com declaração de rendimento tributável em favor de
determinado espólio, mas com CPF de terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Constatação  de  equívoco  quando  da  apresentação,  pelo  Governo  de  Mato
Grosso, da DIRF por meio da qual informou renda tributável em favor de CPF de terceiro. Fato
ocorrido por tratar-se de homônimos. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: DPF/SAL/PE-00260/2013-INQ Voto: 2280/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS, em sua forma tentada (CP, art. 171,
§ 3º c/c art. 14, II). Apresentação de três contratos de comodato falsos pela investigada e por sua
filha, na ocasião de requerimento de benefício à Previdência Social. Ao receber os documentos, o
servidor do INSS constatou de pronto sua irregularidade, com a simples conferência inicial da
documentação,  tendo  a  investigada  desistido  do  requerimento  antes  mesmo  da  abertura  do
procedimento administrativo de concessão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Ouvida,  a filha da investigada afirmou ter sido a responsável pela confecção dos
contratos de comodato falsos, pois lhe haviam informado que seria bom a apresentação de um
documento atestando o período de labor rural de sua mãe. Porém, nos depoimentos prestados
em sede policial,  o  relato  sobre a  requerente do benefício  ter  efetivamente  trabalhado como
agricultora  no  período  foi  unânime,  não  havendo  qualquer  informação nos  autos  em sentido
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contrário.  Ademais,  o  contrato  de  comodato  é  apenas  um  dos  documentos  aceitos  para  a
demonstração do exercício de atividade rural, que necessita ainda de comprovação por início de
prova  material  e  também entrevista  com o  segurado,  além do  que  a  declaração  deverá  ser
homologada pelo INSS. Contratos que, por si só, não possuíram potencialidade de criar obrigação
relacionada  a  fato  juridicamente  relevante.  Declarações  no  sentido  de  que  seu  conteúdo  é
verdadeiro, pois a investigada efetivamente trabalhava como agricultora. Inexistência sequer de
abertura de procedimento administrativo de concessão. Não verificação da prática de crime, no
caso concreto. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

027. Processo: DPF/SGO-00041/2017-INQ Voto: 2401/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de furto (CP, art.  155). Indivíduo teria usado trilhos da antiga
RFFSA (via-férrea  desativada)  para  fazer  dois  "mata  burros"  em  sua  fazenda.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  investigado  pegou  pedaços  de  trilhos  que  se
encontravam cortados de dentro da sua propriedade, onde estes estavam abandonados, para
utilizá-los  em  dois  "mata-burros"  dentro  da  própria  fazenda,  de  modo  não  clandestino.  Não
verificação dos elementos do crime de furto.  Pedaços de trilhos que estavam abandonados e
foram somente  mudados de lugar  pelo  proprietário  de  fazenda,  continuando à  disposição  do
governo  no  caso  de  eventual  recolhimento.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

028. Processo: JF/ES-2017.50.01.501418-2-INQ Voto: 2277/2018 Origem:  COJUD/PRES  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/ES

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (CP, art. 299 e art.
304). Empresa prestadora de serviço de guarda de veículos teria apresentado, no decorrer de
procedimento  licitatório  conduzido  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  (PRF),  atestados  de
capacidade técnica falsos.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A
Polícia Federal, a fim de averiguar a autenticidade dos atestados de capacidade técnica, verificou
junto as empresas que expediram os documentos que os mesmos são verdadeiros. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

029. Processo: SR/DPF/PA-00209/2015-INQ Voto: 2253/2018 Origem: GABPRM1- - 

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a  prática do crime previsto  no artigo 146 do Código
Penal, tendo em vista a informação contida na petição inicial de reclamação trabalhista a respeito
de eventual conluio entre o "sindicato e o juiz", a fim de coagir o reclamante a receber verbas
rescisórias inferiores ao legalmente devido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1)
Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
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idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 2) Fatos semelhantes ao
ocorrido foram investigados em 2 outros inquéritos policiais, em que foram ouvidas as possíveis
vítimas (autores das ações trabalhistas), tendo ambas negado os fatos relatados pelo advogado
na inicial. Necessidade de encaminhamento dos fatos à Ordem dos Advogados do Brasil, para
conhecimento de eventual irregularidade cometida pelo advogado.

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

030. Processo: SRPF-AP-00346/2016-INQ Voto: 2261/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir do desdobramento de investigação ocorrida na denominada
"Operação Barriga de Aluguel". Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Suposto recebimento indevido de salário-maternidade por pessoa que, ao solicitar o benefício,
declarou exercer atividade de pesca, sem ser pescadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Diligências. Encaminhamento de ofícios ao INSS, à Superintendência da Pesca e
Aquicultura no Estado do Amapá " SRPA/AP e à colônia de Pescadores de Tartarugalzinho-AP.
Em entrevista na Polícia Federal, a beneficiária informou que é dona de casa; que nunca exerceu
atividade de pesca; que recebeu o auxílio-maternidade devido ao nascimento de seu filho; que
vive de renda oriunda do bolsa família;  e que foi  orientada pela ex-presidente da Colônia de
Pescadores  a  declarar  que  sua  atividade  profissional  era  a  de  pesca.  A provável  mentora  e
executora do referido esquema criminoso (ex-presidente da Colônia) já foi indiciada no bojo do IPL
n° 66/2015 SRPF/AP, no âmbito da "Operação Barriga de Aluguel". Com relação à beneficiária ora
investigada,  verifica-se  que  é  pessoa  de  baixíssima  instrução  e  renda,  bem  como  que  foi
ludibriada pela ex-presidente da Colônia de Pescadores acerca da legalidade da trama, inclusive
porque, de fato, foi mãe no período de recebimento do benefício. Homologação do arquivamento.

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

031. Processo: 1.00.000.002722/2018-81 - Eletrônico Voto: 2272/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise do Relatório de Fiscalização para
Erradicação do Trabalho Escravo, expedido pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel " GEFM,
do  Ministério  do  Trabalho,  verifica-se  que  não  foram encontrados  empregados  submetidos  a
condição  análoga  à  de  escravo,  em  quaisquer  de  suas  modalidades,  mas  tão  somente
irregularidades trabalhistas. Ausência de indícios da prática do crime previsto no art. 149 do CP.
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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

032. Processo: 1.15.000.000976/2018-31 - Eletrônico Voto: 2391/2018 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
de programa social do governo 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 sua condição de beneficiário de programa social. A simples constatação
de que o investigado é beneficiário 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 (R$ 900,00) 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 serviços prestados por
terceiros.  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  não  apontam  para  a  ocorrência  de
conduta criminosa. Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: 1.15.002.000199/2018-13 - Eletrônico Voto: 2281/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática do crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).
Suposta  irregularidade  em  requerimento  de  benefício  de  salário  maternidade.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 05/2000 e/ou 06/2004. Transcurso de
mais de 12 (doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.16.000.000315/2018-79 - Eletrônico Voto: 2274/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de boletim de ocorrência encaminhado pela PCDF, em que a
noticiante afirma ter recebido correspondência informando que sua declaração de imposto de
renda  estaria  pendente  de  processamento  por  erros  de  preenchimento  mesmo  não  tendo
apresentado  qualquer  declaração  por  falta  de  rendimentos.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Instada  a  se  manifestar,  a  Receita  Federal  informou  que  interessada
compareceu,  no  dia  26/11/2017,  ao  Centro  de  Atendimento  ao  Contribuinte  da  Delegacia  da
Receita  Federal  do  Brasil  em  Brasília,  oportunidade  em  que  solicitou  o  cancelamento  da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário 2016
e exercício 2017, alegando não a ter enviado e desconhecer quem poderia tê-lo feito. O órgão
também informou que foi formalizado Processo Administrativo findo o qual a Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF adotará as
medidas administrativas cabíveis, inclusive eventual representação para fins penais. Ausência de
materialidade  delitiva  no  momento.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

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

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  tentativa  de  sequestro  da  gerente  da  Caixa  Econômica
Federal em Ceres/GO (CP, art. 148 c/c art. 14, II). A gerente recebeu um convite apócrifo para
participar de uma hipotética reunião com a assessoria do Presidente da referida empresa pública
federal, a qual ocorreria no dia 19/10/2017. Na manhã da suposta reunião, a vítima entrou em
contato com o responsável pelo local  onde se sucederia o evento,  sendo informada que não
constava qualquer agendamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram
sequer obedecidas, quando da confecção do suposto convite, as características próprias de um
documento expedido por um órgão público, como o uso de papel timbrado, assinatura do chefe do
departamento, obediência à norma norma culta e ao manual de redação oficial da Presidência da
República, além do fato de o nome da possível vítima estar escrito errado. O meio empregado
para atrair a vítima não se apresentou minimamente adequado ao fim almejado, pela sua total
incapacidade de ludibriar eventual vítima. Evidente a ineficácia absoluta do meio empregado na
suposta prática do crime. Caracterização de crime impossível, definido no artigo 17 do Código
Penal:  "Não  se  pune  a  tentativa  quando,  por  ineficácia  absoluta  do  meio  ou  por  absoluta
impropriedade do objeto, é impossível  consumar-se o crime." Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

036. Processo: 1.18.001.000563/2017-54 Voto: 2356/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário para a obtenção do benefício LOAS
por  idade,  mediante  apresentação  de  documentos  ideologicamente  falsos.  Procedimento
administrativo instaurado pelo INSS em razão da "Operação Caverna de Platão", que investigou o
uso de documentos ideologicamente falsos, obtidos com auxílio do titular do Cartório de Registro
Civil de Marzagão/GO, que confeccionava e vendia certidões de nascimento tardia preenchidas
com dados falsos de pessoas inexistentes a fim de que terceiros pudessem emitir documentos
para dar sustentação a pedidos de benefícios previdenciários. Foram diversas Notícias de Fato
agrupadas  na  PRM-Anápolis/GO,  com  base  em  procedimento  administrativo  do  INSS  que
buscava  apurar  eventual  participação  de  servidora  da  referida  autarquia  previdenciária  no
processamento dos benefícios requeridos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na
presente hipótese, embora o pedido de benefício em análise tenha sido expedido com base em
documento com forte suspeita de falsificação, não há qualquer indício de que houve, neste caso,
conluio da servidora do INSS para o êxito na fraude, consoante ficou apurado em sindicância
interna  da  autarquia  previdenciária.  Em um universo  de  mais  de  2.000  (duas  mil)  possíveis
certidões falsificadas, conforme apurou-se na operação mencionada, a servidora sob investigação
cadastrou apenas 02 (dois) pedidos de benefício previdenciário. Ausência de indícios de que a
servidora em questão tenha colaborado para o crime de estelionato previdenciário. Inexistência de
justa causa para 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

037. Processo: 1.18.001.000571/2017-09 Voto: 2362/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário para a obtenção do benefício LOAS
por  idade,  mediante  apresentação  de  documentos  ideologicamente  falsos.  Procedimento
administrativo instaurado pelo INSS em razão da "Operação Caverna de Platão", que investigou o
uso de documentos ideologicamente falsos, obtidos com auxílio do titular do Cartório de Registro
Civil de Marzagão/GO, que confeccionava e vendia certidões de nascimento tardia preenchidas
com dados falsos de pessoas inexistentes a fim de que terceiros pudessem emitir documentos
para dar sustentação a pedidos de benefícios previdenciários. Foram diversas Notícias de Fato
agrupadas  na  PRM-Anápolis/GO,  com  base  em  procedimento  administrativo  do  INSS  que
buscava  apurar  eventual  participação  de  servidora  da  referida  autarquia  previdenciária  no
processamento dos benefícios requeridos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na
presente hipótese, embora o pedido de benefício em análise tenha sido expedido com base em
documento com forte suspeita de falsificação, não há qualquer indício de que houve, neste caso,
conluio da servidora do INSS para o êxito na fraude, consoante ficou apurado em sindicância
interna  da  autarquia  previdenciária.  Em um universo  de  mais  de  2.000  (duas  mil)  possíveis
certidões falsificadas, conforme apurou-se na operação mencionada, a servidora sob investigação
cadastrou apenas 01 (um) pedido de benefício previdenciário.  Ausência  de indícios de que a
servidora em questão tenha colaborado para o crime de estelionato previdenciário. Inexistência de
justa causa para 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

038. Processo: 1.18.001.000577/2017-78 Voto: 2268/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º) para a obtenção
do benefício  LOAS por idade,  mediante  apresentação de documentos ideologicamente falsos.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os fatos supostamente ilícitos  "  uso  de
documento  ideologicamente  falso,  obtidos  com  auxílio  do  Cartório  de  Registro  Civil  de
Marzagão/GO " foram investigados em operação policial já deflagrada em sua fase ostensiva.
Conforme se apurou, uma organização criminosa liderada por titular do Cartório de Registro Civil
em Marzagão/GO, confeccionava e vendia certidões de nascimento tardia preenchidas com dados
falsos de pessoas inexistentes a fim de que, a mão destas certidões, terceiros pudessem emitir
outros documentos para dar sustentação a pedidos de benefícios previdenciários. As notícias de
fato  foram  agrupadas  com  base  no  servidor  do  INSS  responsável  pelo  processamento  dos
benefícios para análise da atuação do servidor.  Em relação à servidora do INSS investigada
nestes autos, não há qualquer indício de que houve, nestes casos, conluio da servidora para o
êxito nas fraudes. Consta no relatório confeccionado pelo INSS, em sindicância interna, que os
procedimentos realizados pela servidora se mostraram normais, tendo observado todos os atos
normatizadores no que tange a formalização do processo. Deve-se levar em conta que em um
universo  de  mais  de  2.000  (duas  mil)  possíveis  certidões  falsificadas,  conforme  apurou-se
inicialmente,  a  servidora  investigada  só  cadastrou  1  (um)  pedido  de benefício  previdenciário.
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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

039. Processo: 1.18.001.000587/2017-11 Voto: 2265/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícias  de  Fato.  Supostos  crimes  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º)  para  a
obtenção do benefício LOAS por idade, mediante apresentação de documentos ideologicamente
falsos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos supostamente ilícitos " uso de
documento  ideologicamente  falso,  obtidos  com  auxílio  do  Cartório  de  Registro  Civil  de
Marzagão/GO " foram investigados em operação policial já deflagrada em sua fase ostensiva.
Conforme se apurou, uma organização criminosa liderada por titular do Cartório de Registro Civil
em Marzagão/GO, confeccionava e vendia certidões de nascimento tardia preenchidas com dados
falsos de pessoas inexistentes a fim de que, a mão destas certidões, terceiros pudessem emitir
outros documentos para dar sustentação a pedidos de benefícios previdenciários. As notícias de
fato  foram  agrupadas  com  base  no  servidor  do  INSS  responsável  pelo  processamento  dos
benefícios para análise da atuação do servidor.  Em relação à servidora do INSS investigada
nestes autos, não há qualquer indício de que houve, nestes casos, conluio da servidora para o
êxito nas fraudes. Consta no relatório confeccionado pelo INSS, em sindicância interna, que os
procedimentos realizados pela servidora se mostraram normais, tendo observado todos os atos
normatizadores no que tange a formalização dos processos. Deve-se levar em conta que em um
universo  de  mais  de  2.000  (duas  mil)  possíveis  certidões  falsificadas,  conforme  apurou-se
inicialmente, a servidora investigada só cadastrou 02 (dois) pedidos de benefício previdenciário.
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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

040. Processo: 1.19.000.000339/2018-16 - Eletrônico Voto: 2278/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral.  Supostos crimes previstos nos arts. 289 e 353 do Código
Eleitoral, consistente na inscrição fraudulenta de pessoa fictícia derivada da existência de 2 (duas)
certidões  de  nascimento  de  terceira  pessoa,  sendo  a  última  emitida  em  2004.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O cartório eleitoral  não localizou em seus arquivos o
Requerimento de Alistamento Eleitoral " RAE da aludida eleitora, de modo que restou inviabilizada
a realização  de  perícia  grafotécnica  com a  finalidade  de  identificar  a  autoria  e  materialidade
delitivas. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de
linha investigatória potencialmente idônea capazes de fundamentar eventual denúncia pela prática
dos  crimes  eleitorais  em  apuração.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

041. Processo: 1.20.000.001873/2017-48 Voto: 2257/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  e-mail  sigiloso  encaminhado  ao  Ministério  Público  do
Trabalho noticiando possível "desvio de função e acordo para funcionário receber fgts e seguro
desemprego  e continuar  trabalhando"  em empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Notícia anônima que sequer aponta o nome do suposto funcionário envolvido.
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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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042. Processo: 1.20.002.000120/2018-86 - Eletrônico Voto: 2506/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de apropriação indébita, fraude a execução e fraude processual
(CP, arts. 168, 179 e 347). Expedida carta precatória para avaliação e realização de hasta pública
de veículo ano/modelo 1994, o oficial de justiça do juízo deprecado deixou de realizar a avaliação
do bem porque,  de acordo  com o executado,  o  veículo  virou  sucata  e  está  "encostado"  em
determinada  fazenda.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de
elementos que apontem que o agente inverteu o título da posse e passou a agir como dono do
bem. Também não há nada que indique que o executado teria destruído ou danificado o bem, uma
vez  que  o  veículo  penhorado  foi  fabricado  há  mais  de  23  anos,  de  modo  que  o  suposto
sucateamento é totalmente compatível com sua idade. Inexistência, por fim, de indícios de que o
executado inovou artificiosamente com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Homologação do
arquivamento.

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

043. Processo: 1.20.005.000239/2017-48 - Eletrônico Voto: 2398/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Requeridos em ação na Justiça Trabalhista teriam suprimido contribuições previdenciárias devidas
durante a vigência do contrato de trabalho, em razão do não pagamento de verbas a que faria jus
a reclamada. Valor sonegado fixado no importe de R$ 1.622,89. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Consoante recente decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento
jurisprudencial  ao entendimento reiterado pelo  Supremo Tribunal  Federal  (REsp 1709029/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), 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 nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas
do Ministério da Fazenda. Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: 1.22.020.000416/2017-23 Voto: 2197/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Filha alega que o
pai de 90 anos, inválido e sem condições de se defender, teria se casado com uma mulher de 55
anos para que futuramente ela (a esposa) recebesse a pensão por morte,  caso ele viesse a
falecer. Conforme consta na manifestação, o casamento já dura 2 anos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato narrado constitui, quando muito, ato preparatório para prática de
delito.  A  execução  só  começaria  com  o  requerimento  administrativo  e  a  consumação  se
estabeleceria com a obtenção da vantagem indevida, o que não ocorreu no caso concreto. Não se
pode cogitar que a esposa irá requerer o benefício previdenciário e,  sequer,  quem irá morrer
primeiro. Não há indícios de elementos mínimos que viabilizem o início da investigação criminal.
Ausência de indícios de crime no caso concreto. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
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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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

045. Processo: 1.23.000.001337/2015-79 Voto: 2234/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A). Notícia formulada por ex-empregada de empresa privada de que a sociedade não
teria recolhido algumas de suas contribuições previdenciárias nos anos de 2011 a 2014. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram
comprovados. Instada a se manifestar, a empresa apresentou os comprovantes de recolhimento
de todas as contribuições previdenciárias supostamente omissas. Informação da Receita Federal
do Brasil de que inexiste débito da empresa inscrito em dívida ativa da União referente ao período
indicado. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de
linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Aplicação  da
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

046. Processo: 1.24.000.000745/2015-76 Voto: 2333/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição  "  Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado durante o Regime Militar contra MARGARIDA MARIA ALVES que teria sido
morta  em  12/08/1983,  em  Alagoa  Grande/PB,  em  circunstâncias  que  ainda  não  foram
completamente  esclarecidas.(Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
Desaparecidos  Políticos,  p.  1982/1986).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Segundo  se  verifica  dos  autos,  os  mandantes  e  executores  do  referido  assassinato  ou  já
faleceram  ou  já  foram  denunciados  pelo  Ministério  Público.  Ainda  que  se  cogitasse  dar
continuidade às investigações a fim de apurar as circunstâncias do caso para a identificação e
responsabilização  dos  demais  agentes  envolvidos  no  assassinato  em  questão,  é  imperioso
ressaltar a dificuldade encontrada recorrentemente nas investigações dos crimes cometidos pelos
agentes do Estado, durante a vigência do regime ditatorial no período entre 1964 a 1985, seja
pelo  decurso  do  tempo,  seja  pela  impossibilidade  de  se  identificarem  os  responsáveis.  Os
elementos já constantes dos autos não são suficientes para a deflagração de Ação Penal e a
busca pelas informações restantes não se mostra factível. Em causas dessa natureza, resultado
após  o  término  dos  trabalhos  das  Comissões  da  Verdade  (Nacional  e  estaduais),  é  raro  a
obtenção de informações novas, sejam aquelas advindas da família dos mortos e desaparecidos,
sejam aquelas oriundas de órgãos públicos. Portanto, em termos de eficiência administrativa, não
se justifica manter a investigação em andamento. Inexistência de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

047. Processo: 1.25.000.001517/2018-29 - Eletrônico Voto: 2275/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de dano (CP, art. 163) ocorrido na Agência
Central dos Correios em Curitiba-PR, em razão da insatisfação de cliente/investigado. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  cliente  ao  se  ver  impossibilitado  de  retirar  uma
encomenda  em  nome  de  empresa  que  dizia  ser  de  sua  propriedade,  se  exaltou  e  fechou
fortemente  a  porta  da  sala  da  gerência,  causando  efetivo  dano  à  referida  porta,  sendo  a
especulação do valor do prejuízo inferior a R$ 300,00. Na ocasião o investigado não dispunha do
contrato social da empresa, exigência para efetuar a retirada. O investigado confirmou que ficou
indignado com a impossibilidade de retirar a encomenda. Entretanto, salientou que não teve a
intenção de causar o dano e que se comprometeu a arcar com os prejuízos, bem como afirmou
não ter praticado qualquer violência contra os funcionários,  narrativa confirmada pela suposta
vítima, funcionário dos Correios. Evidente insignificância do dano. Atipicidade da conduta narrada.
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.27.003.000023/2018-22 - Eletrônico Voto: 2399/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento, pelo Departamento de Polícia Federal, de
certidão de ocorrência referente ao saque de R$ 1.000,00 realizado no Banco Postal de Agência
dos Correios, no qual foi constatada a existência de uma cédula de R$ 50,00 com machas róseas,
potencialmente  proveniente  de  "caixa  eletrônico  estourado".  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). A nota manchada de rosa por dispositivo antifurto é verdadeira. A despeito da
origem potencialmente criminosa, o saque realizado em instituição financeira não configura crime.
Ausência de prática de ilícito. Homologação do arquivamento.

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

049. Processo: 1.29.000.003191/2017-44 - Eletrônico Voto: 2279/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante
narra que sua mãe sofrera agressões físicas e psicológicas, além de danos materiais, causados
pela sua outra filha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, uma vez que os
fatos já estão sendo apurados tanto na esfera cível quanto na penal pela Promotoria de Justiça de
Gravataí. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.31.003.000138/2016-22 Voto: 2319/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VILHENA-RO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
desobediência (CP, art.  330) praticado por funcionários públicos da Prefeitura de Colorado do
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Oeste/RO, tendo em vista o descumprimento de sentenças judiciais que julgaram procedentes os
pedidos  de  inclusão  do  piso  salarial  instituído  pela  Lei  Federal  nº  12.994/2014  na  folha  de
pagamento dos agentes comunitários de saúde do referido município. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O município de Colorado do Oeste/RO informou que incluiu o piso
salarial mencionado nas folhas de pagamento a partir do mês de março de 2016. Oficiada, a Vara
do Trabalho de Colorado do Oeste/RO confirmou que o Município  cumpriu  as determinações
judiciais, apresentando documentação comprobatória. Tal informação foi reiterada em 12/09/2017.
Inexistência 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

051. Processo: 1.34.001.001102/2018-36 Voto: 2273/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando  supostos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  e  sonegação  fiscal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Representação feita  de forma genérica e vaga,  sem
informações concretas que possibilitem linha investigatória potencialmente idônea a ser seguida.
Não consta  nos autos qualquer irregularidade ou infração cometida pelos sócios da empresa
investigada, mas tão somente desconfiança do noticiante, uma vez que não encontrou anúncios,
redes sociais ou registros que indicassem a real atuação da representada. Ausência de elementos
mínimos  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

052. Processo: 1.34.043.000048/2018-15 Voto: 2266/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada mediante representação particular realizada em Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar divergências existentes sobre a guarda e a pensão alimentícia do filho da
noticiante.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  fatos  criminosos
configuram  crimes  de  atribuição  do  Ministério  Público  Estadual.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Desnecessidade  de  remessa  dos  autos  ao  MPE,  uma  vez  que  os  fatos  já  foram
comunicados à Polícia Civil do Estado pela própria noticiante. Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.35.000.000333/2018-03 - Eletrônico Voto: 2282/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Relato de que muitas
pessoas recebem seguro defeso,  sem serem pescadoras,  inclusive uma dona de lanchonete.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Representação feita de forma genérica e
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vaga, sem informações concretas que possibilitem linha investigatória potencialmente idônea a
ser seguida. Consta dos autos apenas o prenome de determinada pessoa, sem qualquer outro
dado apto a realização de diligências. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

054. Processo: 1.11.001.000096/2018-02 - Eletrônico Voto: 2216/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposta obtenção
fraudulenta de empréstimo consignado junto à instituição financeira privada, contratado após o
óbito de beneficiário do INSS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Com relação ao
recebimento indevido de parcelas do benefício após o falecimento do titular,  os fatos já foram
objeto  de apuração no PIC n°  1.11.001.000637/2017-11,  arquivado em razão da ausência  de
indícios de autoria delitiva. Quanto à conduta remanescente, relativa à contratação irregular de
empréstimo consignado em nome do beneficiário,  verifica-se que  o prejuízo  em tais  casos  é
suportado pela instituição financeira que concede o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou
a  qualquer  de  suas  entidades.  Precedentes  do  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) e da 2ª
CCR (Procedimento n° 1.30.001.003399/2017-32, Voto n° 7453/2017, julgado na Sessão n° 690,
de  25/09/2017).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

055. Processo: 1.14.000.000746/2018-18 Voto: 2311/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando
suposto crime de racismo e/ou injúria racial (Lei nº 7.716/89, art. 20 e/ ou CP, art. 140, §3º), contra
pessoas brancas e que creem em Deus, praticado em rede social da internet. Elaboração de Nota
Técnica, pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PR/BA, no sentido
de que não se verificou conteúdo racista ou que demonstrasse ódio contra brancos, religiões ou
religiosos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Aplicação do Enunciado n° 50
desta  2ª  CCR.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

056. Processo: 1.25.000.002761/2017-28 Voto: 2368/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão do desmembramento de outra NF (1.25.000.000433/2017-
97), a qual já foi objeto de homologação de arquivamento por este Colegiado. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR) e de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). 1)
Suposta  prática  de  incitação  ao  crime  previsto  no  art.  266,  §  1o  do  CP (interrompe  serviço
telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento).
Narra o noticiante que o representado teria solicitado a derrubada de perfis virtuais,  inclusive
portais,  em seu  canal  do  YouTube,  no  qual  inclusive  mencionou  a  ajuda  esperada  de  uma
especialista e o suso de "robozinhos". Embora a conduta tenha sido praticada pela internet, não
se vislumbra ofensa a bens, serviços ou interesses da União, tampouco se verifica a prática de
crimes previstos em tratado ou convenção internacional, capazes de atrair a competência federal
para análise do caso, nos termos do art. 109, IV e V da Constituição Federal. Enunciado nº 50
desta  2ª  CCR.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná. 2) Suposta prática de comunicação falsa de crime ou de contravenção (CP, art. 340), haja
vista  o  integral  teor  de  Manifestação  protocolada  pelo  representado  junto  à  Procuradoria  da
República no Estado do Paraná, relatando supostas ilegalidades no financiamento de movimentos
de rua que ocorreram durante o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil. O Parquet
constatou, por meio da Notícia de Fato nº 1.25.000.000433/2017-97, que os fatos narrados na
referida  Manifestação  não  configuram  crime.  Ausência  de  ilicitude.  Homologação  do
arquivamento. 3) O noticiante solicitou, ainda, a revogação do indulto concedido ao representado
por suas reiteradas práticas de crimes no Brasil e nos Estados Unidos e pelo fato de ele possuir
grandes dificuldades para o convívio social, com a consequente expedição de ordem de prisão
para quando de sua reentrada no País,  mediante documentos falsos comprados nos Estados
Unidos.  Impropriedade  do  meio  utilizado.  Eventuais  pedidos  relacionados  à  ação  penal  que
tramitou regularmente na Justiça Federal contra o investigado devem ser efetuadas em juízo, por
meio adequado.  Homologação do arquivamento.  4)  Suposta fraude para a  obtenção de visto
americano perante o Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Tendo em vista que
se  trata  de  uso  de  documentos  falsos  para  obtenção  de  visto  perante  Seção  Consular  da
Embaixada  dos  Estados  Unidos  no  Rio  de  Janeiro,  a  competência  para  processar  e  julgar
eventual  crime  é  da  Justiça  Estadual  do  local  onde  foram  apresentados  os  documentos.
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro. Foi oficiada a Secretaria de Cooperação Internacional do MPF solicitando que
informe ao Consulado-Geral dos Estados Unidos sobre a aquisição de documentos supostamente
falsos pelo representado.

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 e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

057. Processo: JF/PR/CUR-5053621-
28.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2340/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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

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

058. Processo: JF/PR/CUR-5056342-
55.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2219/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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

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

059. Processo: JF/BG-0001599-62.2017.4.01.3605-
PETDIVPPRO

Voto: 1817/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE BARRA DO GARÇAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a eventual participação de outro agente na falsificação de
documento (artigo 304 c/c artigo 299 do CP), tendo em vista a prisão em flagrante de indivíduo
que apresentou  CRLV falso  a  policiais  rodoviários  federais.  Revisão  de arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foi possível confirmar a participação do indivíduo apontado
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pelo preso como quem teria vendido o veículo e providenciado o CRLV falso, visto que não foi
identificada  nenhuma pessoa  com o  mesmo nome residente  em Cuiabá/MT.  A única  pessoa
identificada com o nome informado pelo indiciado que residiria em Mato Grosso, porém não em
Cuiabá, possuía 17 anos à época do fato e não há registro de antecedentes criminais em seu
nome. Outros com nomes parecidos sequer residem no Mato Grosso e a maioria são menores de
idade. Inexistência de fundamentos para continuidade do presente inquérito policial, uma vez que
este foi instaurado para apurar apenas a possível participação na falsificação do documento CRLV
apreendido.  O  MPF  já  ofereceu  denúncia  em  desfavor  do  indivíduo  preso  em  flagrante.
Homologação de arquivamento.

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

060. Processo: JF/MG-0032557-28.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 2341/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de
valores, em decorrência da denominada "Operação Corvina", iniciada no ano de 2008 e destinada
à apuração da prática de importação ilícita de componentes eletrônicos utilizados em máquinas
"caça-níqueis"  na  região  de  Juiz  de  Fora/MG.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  MPF:  Promoção  de
arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas "caça-
níqueis" não constituía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância
do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais por considerar o crime de contrabando
como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à
vigência da Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual
somente haverá crime de lavagem de dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos
delitos previstos  nos incisos  I  a  VIII  do art.  1º  da antiga redação da Lei  nº  9.613/98.  Crime
antecedente (no caso, contrabando) demonstrado por sentença penal condenatória proferida nos
autos da Ação Penal nº 2008.38.01.003570-7, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Federal de
Juiz de Fora/MG. Delito já incluído, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes antecedentes ao
de lavagem de ativos, especificamente como crime contra a Administração Pública. Prática de
atividade  oriunda,  de  modo  inquestionável,  da  receptação  de  componentes  eletrônicos  de
importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com aparência lícita.
Conduta ora imputada que se mostra decorrente do ilícito daquela primeira apuração. Referência
ao delito de contrabando e não à contravenção de exploração de jogos de azar. Demonstração da
existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

061. Processo: JF/PR/CAS-5001659-
14.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2339/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334), em
virtude da apreensão de mercadorias em poder do investigado, efetuada pela Receita Federal do
Brasil  no  Km  605  da  BR-277,  município  de  Cascavel/PR,  durante  abordagem  realizada  em
07/01/2017.  Promoção de  arquivamento  fundada na  aplicação  do  princípio  da  insignificância.
Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/RS. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº 75/93.  Tributos iludidos correspondente à quantia de R$ 7.242,55 (sete  mil,
duzentos e quarenta e dois reais, cinquenta e cinco centavos). Investigado que possui apenas um
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registro de conduta análoga que remonta ao ano de 2012, o que, excepcionalmente, no caso,
autoriza a incidência do princípio da insignificância. Observância do parâmetro estabelecido pelo
art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02. Insistência no arquivamento.

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

062. Processo: JF/PR/CAS-5001682-
57.2018.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 2524/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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. A
Polícia Rodoviária Federal abordou veículo conduzido por V.S., tendo como passageira M.C.I.,
ocasião  em que foram localizadas  mercadorias  de  origem estrangeira,  desacompanhadas da
documentação de regular  importação. Com essa prática,  deixou-se de recolher  ao erário,  em
impostos (II  e  IPI),  a  quantia  de R$ 3.989,63.  O Procurador  da  República oficiante  ofereceu
denúncia com relação ao autuado V.S., que possui outros 04 procedimentos administrativos em
seu nome, nos últimos 05 anos, que atingem o montante de 18.446,53. Já quanto a autuada
M.C.I., o MPF promoveu o arquivamento do feito, considerando que a investigada possui apenas
01 procedimento fiscal em seu nome, nos últimos 05 anos, cujos tributos iludidos perfazem o
montante de R$ 1.230,83, e que, somados aos tributos dessa apreensão, totalizam o valor de R$
5.220,46. A Juíza Federal recebeu a denúncia com relação a V.S., porém discordou das razões do
MPF  quanto  ao  arquivamento  promovido  relacionado  a  M.C.I.,  sob  o  fundamento  de  que,
constatada a reiteração da conduta pela investigada, não é possível a aplicação do princípio da
insignificância. 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, tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a
incidência da tese da bagatela. Investigada que apresenta um outro registro de procedimento
administrativo fiscal relacionado 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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

063. Processo: JF-SOR-0000368-60.2018.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2394/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Apreensão de 189 (cento e oitenta e nove) maços de cigarros de
procedência  estrangeira,  sem  documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação  em
estabelecimento comercial do investigado. CP, art. 334-A. Promoção de arquivamento, pelo MPF,
com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba.
Quantidade suficiente  para caracterização do crime de contrabando.  Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conduta tipificada no art. 334-A, §§ 1º,
inc. IV. Apuração de conduta consistente na venda, exposição à venda, manutenção em depósito
ou,  de qualquer forma,  utilização das referidas mercadorias em proveito  próprio ou alheio  no
exercício de atividade comercial.  Equiparação do comércio irregular ou clandestino à atividade
comercial  para  os  fins  de  tipificação  do  delito  de  contrabando.  Observância  dos  termos  da
Orientação nº 25/16 da 2ª CCR, segundo a qual procede-se ao "arquivamento de investigações
criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
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reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  de  condutas  que  cobra  a  persecução  penal".
Hipótese, contudo, em que se revela inviável o arquivamento do procedimento investigatório, pois
a quantidade apreendida com o investigado (cento e oitenta e nove maços) supera mencionado
patamar, evidenciando quantidade incompatível com mero consumo pessoal. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

064. Processo: JF-SOR-0008163-54.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2379/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão
da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 20.381,01 (vinte mil,
trezentos  e  oitenta  e  um  reais  e  um  centavo),  em  poder  da  investigada.  Promoção  de
arquivamento com base no princípio da insignificância. Estimativa dos tributos em R$ 12.446,90
(doze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos). 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, inc.
IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como
parâmetro  para  aferição  da  insignificância  da  ação  delituosa  (R$  20.000,00),  tem-se  que  a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigada que, conforme o
sistema  COMPROT,  apresenta  ao  menos  6  (seis)  autos  de  infração  com  apreensão  de
mercadorias  nos  últimos  5  (cinco)  anos,  sendo  3  (três)  anteriores  ao  fato  objeto  deste
procedimento.  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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  A Dra.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
juntou voto. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

065. Processo: JF-SOR-0008571-45.2017.4.03.6110-
TC

Voto: 2446/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  contrabando  de
componentes de máquinas caça-níqueis.  Promoção de arquivamento fundada no princípio  da
insignificância. 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, inc. IV, da LC nº 75/93. Tratando-se de contrabando de
equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido, como na espécie, não se afigura
possível a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública,  sendo  que  o  valor  patrimonial  dos  bens  apresenta  apenas  aspecto  secundário.
Precedentes da 2ª CCR (Procedimento nº 0500385-48.2016.4.02.5104, 667ª Sessão de Revisão,
de 17/11/2016, unânime) e do STJ (EREsp nº 1230325/RS, Terceira Seção,  DJe 05/05/2015;
AgRg no REsp 1205168/RS, Sexta Turma, DJe 06/03/2015). Existência, no caso, de elementos
que evidenciam a autoria e a materialidade delitivas. Arquivamento inadequado. Designação de
outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..
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066. Processo: JF/SP-0001833-85.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 2338/2018 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 possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86.  Investigado  que  teria  forjado  documentos  para  obter  financiamento  com  recursos
oriundos do BNDES, destinado à aquisição de maquinário agrícola. Promoção de arquivamento
fundada na inexistência de tipicidade material da conduta do investigado. Entendimento de que
não há lesão ao bem jurídico tutelado, ante  a ausência de adoção de cautelas devidas pela
instituição financeira na concessão de financiamento ao setor agrícola. Discordância do Juízo da
10ª Vara Federal Criminal de São Paulo. 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, o financiamento foi obtido por meio da
utilização de contrato de arrendamento supostamente forjado com o único intuito de obtê-lo para
fins  de  aquisição  de  maquinário  agrícola.  Ao  que  se  tem,  o  investigado  firmou  contrato  de
arrendamento com terceiro, servindo tal documento para comprovar a sua condição de produtor
rural e ter acesso ao financiamento com recursos provenientes do BNDES. Lesão ao bem jurídico
verificada em razão da obtenção de financiamento fraudulento por aquele que não ostenta os
requisitos  exigidos,  afetando  a  correta  e  segura  gestão  das  políticas  financeiras  do  Estado.
Desnecessidade de se averiguar se a instituição financeira deixou ou não de tomar as cautelas
devidas para não ser ludibriada, importando, no caso, é que tenha, de fato, havido uma fraude e,
com  isso,  tenha  sido  concedido  um  financiamento.  Apuração  que,  a  princípio,  revela  a
possibilidade de ocorrência de fraude bem elaborada e hábil a iludir a instituição financeira, não
havendo elementos concretos acerca da ausência de determinadas cautelas pelo ente lesado.
Indícios de autoria e de materialidade de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Designação
de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

067. Processo: JF/SP-0004315-11.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2450/2018 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 possível prática do crime previsto no art. 125, XIII, da Lei
nº 6.815/80.  Investigado que teria feito falsa declaração em procedimento de permanência de
estrangeiro e no posterior pedido de reconhecimento da condição de refugiado. Promoção de
arquivamento fundada na assertiva  de que  a  Lei  de  Migração (Lei  nº  13.445/17)  ab-rogou o
Estatuto do Estrangeiro e, consequentemente, descriminalizou as condutas típicas descritas no
art. 125 e incisos do referido diploma legal, caracterizando a abolitio criminis, causa de extinção
de punibilidade. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo por entender
que os fatos noticiados se amoldam à conduta descrita no art. 299 do CP. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Entendimento firmado pela 2ª CCR no sentido de que a Lei nº
13.445/17, além de revogar expressamente o Estatuto do Estrangeiro e, por conseguinte, seu art.
125, XIII, descriminalizando tal conduta, previu expressamente no seu art. 123 que ninguém será
privado  de  sua  liberdade  por  razões  migratórias,  exceto  nos  casos  previstos  nesse  diploma.
Conduta que se tornou atípica, nos termos do art. 2º do CP ("ninguém será punido por fato que lei
posterior deixa de considerar crime"). Fato alcançado pelo instituto da abolitio criminis. Extinção
da punibilidade. Precedente: Procedimento JF/SP-0014375-72.2017.4.03.6181-INQ, 705ª Sessão
de Revisão, de 05/02/2018, 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

068. Processo: TRE-PB-INQ-0000635- Voto: 1816/2018 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
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96.2016.6.15.0000 ELEITORAL DA PARAÍBA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 347
DO  CÓDIGO  ELEITORAL.  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.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL PARA POSSÍVEL OFERECIMENTO  DA PROPOSTA.  1.
Ação Penal em que dois investigados foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo
347 do Código Eleitoral ("Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução"). 2. Em relação à primeira
denunciada, o Ministério Público Estadual verificou a presença dos requisitos autorizadores da
suspensão condicional do processo, propondo o referido benefício. Contudo, no que diz respeito
ao segundo denunciado, o Parquet, ao analisar as folhas de antecedentes criminais, verificou que
este respondeu a outras imputações penais, não fazendo jus ao benefício mencionado por não
preencher  o  requisito  subjetivo.  3.  O  Magistrado  Eleitoral  discordou  do  não  oferecimento  da
benesse,  alegando  que  foram considerados  procedimentos  penais  já  arquivados,  o  que  não
implica dizer que o réu possua personalidade inadequada. 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.  O  primeiro  requisito  objetivo  consiste  na  pena  mínima
cominada ao crime, que não pode superar 01 (um) ano, estando preenchido no presente caso. 5.
Os demais requisitos 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. Na
hipótese dos autos, verifica-se que os procedimentos constantes da certidão de antecedentes
criminais tiveram início nos anos de 1993, 1995 e 1997, os quais findaram, respectivamente, em
1998, 1997 e 2000. 7. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não prevalece a condenação
anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do
livramento  condicional,  se  não  ocorrer  revogação.  8.  Neste  sentido,  tais  ilícitos  poderiam ser
considerados,  de  fato,  apenas  como  maus  antecedentes,  requisito  subjetivo.  9.  Contudo,  a
situação trazida mostra-se peculiar, tendo em vista o longo tempo decorrido desde a ocorrência
dos referidos fatos pretéritos, cerca de 20 anos, o que não evidencia, por si só, circunstância
impeditiva  para  propositura  da  suspensão condicional  do  processo.  10.  Designação  de  outro
Membro do Ministério Público Eleitoral para, se preenchidos os demais requisitos exigidos pelo
art. 89 da Lei 9.099/95, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
Membro do Ministério Público Eleitoral para, se preenchidos os demais requisitos exigidos pelo
art. 89 da Lei 9.099/95, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado,
nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

069. Processo: 1.14.000.000878/2018-31 Voto: 2349/2018 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 estelionato previdenciário (art.
171, §3º do CP), consistente na obtenção fraudulenta de auxílio-doença mediante a inserção de
dados  falsos  lançados  extemporaneamente  no  CNIS.  O  benefício  previdenciário  teria  sido
recebido indevidamente entre o período de 13/05/2005 a 29/04/2008, sendo apurado o montante
de R$ 106.489,31 (cento e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, e trinta e um centavos),
atualizado em 16/05/2017. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
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feito sob o argumento de prescrição em perspectiva do delito. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  De  acordo  com  o  Enunciado  nº  28  desta  2ª  CCR  é:  "Inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência". Incidência da Súmula nº 438 do STJ: "É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal". Considerando que a pena máxima
abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses  de  reclusão,  que  o  último  saque  indevido  ocorreu  em  29/04/2018,  a  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em  04/2020,
conforme a regra prevista no art.  109, III,  do CP. Designação de outro membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

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

070. Processo: 1.29.009.000070/2018-41 - Eletrônico Voto: 2526/2018 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$ 1.205,32 em
poder do investigado, durante abordagem pela Receita Federal na BR-158, na região de Santana
do Livramento/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos
tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da
ação delituosa, tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela.
Investigado que apresenta um outro registro de procedimento administrativo fiscal  relacionado
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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

071. Processo: 1.29.009.001169/2017-80 - Eletrônico Voto: 2342/2018 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$ 1.130,98 (um mil, cento e
trinta reais e noventa e oito 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  (24/09/2013).  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 vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, que juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.
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072. Processo: 1.35.000.000143/2017-05 Voto: 2298/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do envio, pelo Juízo da 3ª Vara Federal
de  Sergipe,  de  cópia  de  processo  ajuizado  pela  Caixa  Econômica  Federal  em  desfavor  do
representado, visto que não foi obtido êxito em localizar bens e valores suficientes para garantir a
execução naqueles autos. Possível prática do crime tipificado no art. 299 do CP. O executado, ora
investigado,  teria  prestado informação falsa em Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física, referente ao exercício de 2016, ao declarar ter recebido indenização securitária milionária
no  ano  de  2015,  aplicações  milionárias  no  banco  Safra  e  no  Danske  Bank  (Dinamarca),
propriedades imóveis  na Dinamarca,  em Florianópolis,  em São Paulo e um flat  em local  não
informado, que supostamente não lhe pertenceriam. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Analisando  a  DIRPF,  verificou-se  que  o  investigado  informou  possuir  vultoso
patrimônio, imóveis milionários, inclusive no exterior, e que teria obtido uma evolução patrimonial
da ordem de R$ 8.000.000,00 no ano de 2015, fruto de aplicações em bancos no Brasil e na
Dinamarca, restando-lhe o montante de R$ 1.360.089,85 a título de Imposto de Renda a Pagar
referente àquele exercício.  Oficiada para esclarecimentos,  a Receita Federal  informou não ter
ocorrido o recolhimento dos tributos decorrentes dos rendimentos lançados pelo investigado no
ano-calendário 2015 e que, até o momento (2017), a declaração não havia sido concluída por se
encontrar na malha de preenchimento devido ao contribuinte ter declarado como fonte pagadora
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) uma pessoa jurídica que não possuía porte para tal
valor. Foi realizada a oitiva do responsável da referida pessoa jurídica, o qual aduziu que jamais
realizou movimentações financeiras no montante declarado pelo investigado, sendo sua empresa
uma pequena gráfica. As informações prestadas na DIRPF são demasiadamente genéricas (há
supostos imóveis  que sequer  a  localização é descrita  ou suas matrículas cartorárias;  não há
números das contas bancárias), o que evidencia a respectiva falsidade. O suposto lançamento da
receita  questionada  culminou  na  elevação  da  base  de  cálculo  das  receitas  tributáveis  e  a
consequente majoração do total de imposto devido, o que, apesar de não constituir, a princípio,
um crime tributário voltado à redução ou supressão de tributos,  indica uma conduta suspeita
voltada, por vezes, a dar aparente existência de renda com o fim de viabilizar obtenção de crédito
perante instituições financeiras, pessoas físicas ou jurídicas. Considerando que o processo fiscal
encontra-se em análise pela Receita Federal,  o arquivamento mostra-se prematuro, tendo em
vista  a  evidente  prestação  de  informações falsas  que  prejudicaram o  processo  de  execução
movido pela Caixa Econômica Federal. A inserção de informações inverídicas na DIPF é notória,
bem como há fortes indícios de possível prática de crime de estelionato (CP, art. 171), contra
ordem tributária (Lei n. 8.137/91, art. 1º, I ou art. 2º, I) e até mesmo fraude à execução (CP, art.
179). Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

073. Processo: DPF/CE/JN-00264/2017-INQ Voto: 2295/2018 Origem:  GABPRM3-CCLVL  -
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  No  dia  06/08/2017,  o  investigado  tentou  entrar  na  sala  de  embarque  do
Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte/CE, portando 22 (vinte e duas)
munições calibre 38 em sua bagagem de mão. A munição foi percebida pela operadora de Raio-X
do aeroporto. Possível prática do delito previsto no art.  14 da Lei nº 10.826/2003. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Como o delito ocorreu dentro do terminal de passageiros do
Aeroporto de Juazeiro do Norte/CE, e não a bordo da aeronave na qual o indiciado embarcaria,
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não se tem a ocorrência da causa atrativa da competência da Justiça Federal (CF, art. 109, IX).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

074. Processo: DPF/DVS/MG-00211/2015-INQ Voto: 2375/2018 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA
CRISTINA TAVARES TORRES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra agência dos
Correios localizada no município de São José da Barra/MG, ocorrido em 16/12/2014. CP, art. 157,
§ 2º, I e II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Roubo praticado em
face de agência de banco postal.  Responsabilidade do Banco do Brasil  por eventuais perdas,
danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa pública federal, não restando
configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

075. Processo: PRM-OSA-3000.2017.000702-3-INQ Voto: 2318/2018 Origem:  GABPRM1-DGF  -
DOUGLAS  GUILHERME
FERNANDES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime previsto no previsto no artigo 273, §1º-B, I, do CP.
Apreensão  de  anabolizantes  sem  registro  na  ANVISA,  remetidos  por  correio,  em  postagem
doméstica, de Cotia/SP para Sorriso/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 que 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. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 1792/2018,
IPL nº 3000.2017.000773-4, sessão n° 709, de 26/03/2018, unânime. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

076. Processo: SR/DPF/MA-00693/2015-INQ Voto: 2332/2018 Origem:  GABPR6-JGJ  -  JURACI
GUIMARAES JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra agência dos
Correios localizada no município de Anajatuba/MA, ocorrido em 28/10/2014. CP, art. 157, § 2º, I e
II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Roubo praticado em face de
agência de banco postal.  Responsabilidade do Banco do Brasil  por  eventuais  perdas,  danos,
roubos,  furtos  ou  destruição  de  bens  cedidos  pela  empresa  pública  federal,  não  restando
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configurado,  no  caso,  real  e  expressivo  prejuízo  aos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

077. Processo: 1.11.001.000027/2018-91 - Eletrônico Voto: 2445/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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 um cidadão residente no Povoado Quilombo Mumbaça, município de Traipu/AL,
diz que, após ter se autodeclarado quilombola, passou a ser alvo de ações difamatórias por parte
de um vereador, a quem atribui diversos comentários públicos e desabonadores quanto a sua
conduta  como servidor  público  lotado  na  Secretaria  Municipal  de  Assistência  ao  Idoso  e  da
Mulher, culminando com a sua exoneração do cargo público. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32).  Narrativa que não evidencia lesão direta a bens,  serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

078. Processo: 1.13.000.000419/2017-12 Voto: 2334/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  da  Capitania  Fluvial  da
Amazônia Ocidental " Marinha do Brasil, noticiando que determinada embarcação não apresentou
os pirotécnicos,  além de estar  com a  buzina  inoperante  e  com excesso  de  quarenta  e  sete
passageiros na data de 19/12/2016. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Relato
que não aponta indícios mínimos de afetação a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Embarcação de navegação interior, não enquadrada como navio. Inaplicabilidade do
art.  109,  IX,  da  CF.  Ausência  de elementos  concretos  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

079. Processo: 1.14.000.003900/2017-14 Voto: 2323/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representações apresentadas em Sala de Atendimento ao
Cidadão por moradores de condomínio residencial, nas quais relatam suposto crime de ameaça e
extorsão  praticados  por  um  grupo  de  moradores  que  estão  à  frente  da  gerência  do
empreendimento  vinculado  ao  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV).  Segundo  os
representantes  os  moradores  contemplados  com  as  unidades  habitacionais  estão  sendo
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coagidos/ameaçados a alienarem seus imóveis para arcar com as dívidas condominiais e que tais
dívidas são oriundas de taxas condominiais exorbitantes instituídas de maneira arbitrária e sem
consentimento dos moradores. 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 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

080. Processo: 1.16.000.000509/2018-74 - Eletrônico Voto: 1810/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Narra  o  representante  que teria  adquirido um aparelho  celular  pela  internet,
efetuando o respectivo pagamento, mas o vendedor desistiu do negócio e não quis ressarcir o
valor previamente depositado. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

081. Processo: 1.18.003.000418/2017-53 Voto: 2293/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia dos autos de inquérito policial,
no qual se apurava a ocorrência do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A). Na ocasião
da prisão em flagrante dos investigados, foi constatado também que o veículo conduzido por um
deles possuía ocorrência de furto/roubo. Considerando que naquele inquérito policial foi oferecida
a denúncia apenas em relação ao crime de contrabando, foi autuado o presente procedimento
para  apurar  a  possível  pratica  do  crime  de  receptação  (CP,  art.  180).  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Não obstante a confirmação de que o automóvel ostenta registro de
furto/roubo, não há nenhum indício concreto de que eventual receptação tenha se dado com o fito
de  praticar  o  delito  pelo  qual  os  investigados  foram  denunciados  (contrabando),  não  se
verificando, a priori,  a existência de conexão probatória entre eles. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

082. Processo: 1.19.000.000492/2018-43 - Eletrônico Voto: 2381/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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.  Relata  a  noticiante  que sua filha menor de 12 (doze) anos de idade tem sido alvo
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constante de chamadas via WhatsApp com teor de sexo/pornografia originadas de determinado
aparelho celular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). A denúncia deixa
em dúvida se se tratam de mensagens com teor pornográfico (transmissão de texto ou mídia), ou
chamadas de voz com esse teor.  Todavia,  como as chamadas originaram-se de um telefone
celular  sediado  no  estado  de  São  Paulo,  à  vista  do  DDD  012  informado,  está  ausente  a
internacionalidade  no  cometimento  do  delito,  a  indicar  a  competência  da  Justiça  Estadual.
Eventual prática do crime descrito no art.  241-D do ECA. Narrativa que não aponta qualquer
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

083. Processo: 1.22.000.003576/2017-62 - Eletrônico Voto: 2408/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato segundo o qual determinada instituição particular de
ensino superior teria emitido diplomas falsos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Do  fato  narrado  vislumbra-se  possível  prática  do  crime  de  falsificação  de
documentos. No entanto, tal fato não é da alçada federal, na medida em que envolve diplomas de
universidade privada e particulares. Não se verifica no caso nenhuma das hipóteses atrativas da
competência federal previstas no art. 109 da Constituição Federal, uma vez que não há notícia de
efetivo  uso  dos  supostos  diplomas  perante  algum  ente  federal.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.22.020.000062/2016-36 Voto: 2285/2018 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 dois
advogados que não teriam repassado valores (cuja origem decorria de benefício previdenciário)
devidos a sua 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

085. Processo: 1.23.000.000449/2018-55 Voto: 2377/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Chefe do Estado-Maior da 8ª Região Militar
do Exército Brasileiro, para apurar possível prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único,
inc.  IV,  da  Lei  nº  10.826/03.  Constatação,  em  face  de  colecionador/atirador  desportivo,  da
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existência  de  "indícios  de  adulteração  de  marcação  de  5  (cinco)  armas  apreendidas  pela
administração  militar".  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Orientação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não
remeteu à Justiça Federal toda a competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP,
DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à
integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação,
ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Indícios de transnacionalidade
não evidenciados. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público Federal  para  persecução.  Homologação do declínio  em favor  do Ministério
Público Estadual.

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

086. Processo: 1.25.000.001432/2018-41 - Eletrônico Voto: 2407/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

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

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

087. Processo: 1.25.000.003841/2017-09 - Eletrônico Voto: 2331/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de abuso de autoridade, por atentado à
liberdade de locomoção do representante, praticado, em tese, por uma magistrada em conluio
com agentes da Polícia Civil do Estado do Paraná. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Eventual cometimento de crime comum por magistrada vinculada ao
Tribunal  de Justiça do Estado do Paraná.  Ausência  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

088. Processo: 1.26.000.000308/2018-21 - Eletrônico Voto: 2218/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que empresas que lidam com "turismo religioso" e possuem apoio de

36/113



ATA DA 711ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00201985/2018

determinada  igreja  estavam  "fraudando  documentos  para  possibilitar  a  abertura  de  contas
correntes para seus funcionários", de modo que o sistema do banco (Banco do Brasil) "gerava,
automaticamente, limite de crédito para eles", os quais "vertiam seus créditos para as contas das
pessoas jurídicas, seus empregadores, que com isso, se capitalizavam". Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço
ou interesse da União ou de suas entidades. Possível crime em detrimento de particular. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

089. Processo: 1.26.006.000105/2017-01 - Eletrônico Voto: 2032/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GOIANA-PE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível cometimento do crime de
estelionato previdenciário,  em razão de suposto vínculo  inexistente  entre  o  autor  de ação de
concessão de  benefício  e  a  Câmara  Municipal  de  Itambé/PE.  CP,  art.  171,  §3º.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Diligências.  Verificou-se  que,  realmente,  havia  um
vínculo entre o investigado e a Câmara Municipal de Itambé, mas, tudo indica que ocorria uma
falta funcional  do servidor  que,  apesar de ter  recebido todas as verbas trabalhistas (salários,
despesas previdenciárias,  13º,  férias),  nunca  havia  comparecido  ao  seu  local  de trabalho  na
Câmara.  Em  depoimento,  informou  inclusive  que  trabalhava  fazendo  coisas  do  partido  do
vereador que o teria nomeado. A partir  dos relatos colhidos,  o investigado aparenta ser  uma
espécie de "faz tudo" do vereador que o nomeou, o que caracterizaria desvio de um funcionário
público para funções particulares,  com apropriação indevida das verbas municipais.  A Receita
Federal confirmou o vínculo com a Câmara. Não restou verificada fraude ao INSS, visto que as
informações repassadas foram de que o investigado era  servidor  da Câmara Municipal,  com
recolhimento dos tributos pertinentes. Eventual conduta improba ou criminosa, no presente caso,
foi suportada pela Câmara Municipal de Itambé/PE, que pagou por serviços de servidor público
que não comparecia ao trabalho, e não pelo INSS que esteve diante de situação de servidor com
vínculo formalizado.  Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da
União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento,  a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

090. Processo: 1.30.001.000835/2018-01 Voto: 2312/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato autuada com base em petição endereçada a Desembargador Federal,
a  qual  foi  oferecida  por  Deputada  Federal,  filha  de  ex-deputado  federal,  alegando  risco  à
integridade  física  e  à  vida  de  seu  pai,  em  razão  de  conversa  ocorrida  entre  presos  (três
Deputados  Estaduais  e  ex-governador  do  Rio  de  Janeiro),  em  17/11/2017.  O  conteúdo  da
conversa teria sido repassado a seu pai, em confiança, por um agente penitenciário do presídio de
Benfica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). O Ministério Público do Estado do
Rio  de  Janeiro  informou  que  o  fato  noticiado  está  sendo  apurado  em Inquérito  Policial  cujo
acompanhamento está  a  cargo do GAESP "  Grupo de Atuação Especializada em Segurança
Pública. A Deputada Federal requereu que a petição foi recebida também como notícia-crime.
Contudo, 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
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competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

091. Processo: 1.30.017.000131/2018-51 - Eletrônico Voto: 2337/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

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

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

092. Processo: 1.33.007.000355/2017-99 - Eletrônico Voto: 1809/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  mediante  a  abertura  de  conta  e  a  obtenção
fraudulenta de empréstimo consignado junto à referida instituição financeira privada em nome de
beneficiário do INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). Prática, em
tese, de crime de estelionato em desfavor de particular.  Inexistência de ofensa direta a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC
115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº  125.061/MG,  DJe  17/05/2013,  CC  nº  100.725/RS,  DJe
20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

093. Processo: 1.34.001.001887/2018-47 Voto: 2335/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a saúde pública por parte
de representante legal  de empresa  sediada  em Vinhedo/SP,  que teria  fabricado  produto sem
garantir sua qualidade, eficácia e segurança, apresentando resultado insatisfatório no ensaio de
atividade bactericida. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32).
Fato verificado no âmbito local. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a
justificar a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. Precedentes do STJ e da 2ª
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CCR: CC nº 120.843/SP, DJe 27/3/2012; Procedimento nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão
de Revisão, 11/5/2015, unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

094. Processo: 1.34.003.000042/2018-14 Voto: 1766/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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 consumo e venda de substâncias entorpecentes em determinado condomínio
residencial integrante do Programa Minha Casa Minha Vida. Diz a noticiante, ainda, que após ter
reclamado dessa situação no condomínio passou a ser alvo de ameaças por parte de outros
moradores. Informa, por fim, que já noticiou tais fatos na Polícia Civil de Bauru/SP. 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  do
suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes em favor do Ministério Público Estadual.

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

095. Processo: 1.34.024.000039/2018-52 Voto: 2336/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OURINHOS-SP

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

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

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

Outras deliberações(Declínio)

096. Processo: SRPF-AP-00533/2016-INQ Voto: 1822/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 171, 179 e
299, todos do CP. A noticiante relata que um terreno de sua propriedade foi alienado, sem seu
conhecimento, e que seu nome poderia ter sido utilizado como "laranja" da empresa de seu ex-
marido.  Relatou que foi  requerido em seu desfavor  o reconhecimento da prática de fraude à
execução, já que a venda do mencionado imóvel teria ocorrido após a propositura de uma ação
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de Execução Fiscal ajuizada em 1993. Na referida ação, o juízo da 2ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Amapá declarou a ineficácia do ato de outra suposta venda do mesmo imóvel, que
teria  se  dado  em  2011.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências. A representante informou que, pelo fato de não morar
no estado do Amapá, outorgou procuração com poderes explícitos a M.B.T.M., no ano de 1990,
para que esta pudesse tratar da venda do imóvel para um amigo seu, A.P.L. (falecido em 2004).
No decorrer das tratativas, o referido amigo teria desistido de adquirir o imóvel e a noticiante teria
orientado  que  a  outorgada  rasgasse  a  referida  procuração.  Posteriormente,  a  representante
tomou conhecimento do referido processo de Execução Fiscal, no qual seria acusada de fraude,
visto que o tal imóvel teria sido alienado em 2011, inclusive com registro em cartório. O Cartório
Eloy Nunes informou-lhe que o registro de transferência do imóvel teria sido realizado com base
em uma escritura lavrada em um outro Cartório situado no Município de Amapá/AP, além de que a
escritura do seu imóvel, bem como a procuração nela citada, seriam falsas e que não haveria
qualquer registro naquele cartório quanto à procuração por ela outorgada. O cartório no Município
do  Amapá,  por  sua  vez,  informou  que  a  mencionada  procuração  teria  sido  supostamente
registrada  em  folhas  do  livro  do  cartório  que  estão  em  branco,  confirmando  se  tratar  de
documento falso. Em depoimento colhido, o comprador do terreno que ensejou a propositura de
Execução Fiscal contra a noticiante, P.A.C.S., relatou ter adquirido o imóvel de O.B.D., que o teria
adquirido informalmente de um amigo da noticiante,  A.L.,  que,  por  sua vez,  teria  adquirido o
imóvel da outorgada M.B.T.M.. Acrescentou que para formalizar o negócio solicitou à outorgada o
substabelecimento da procuração dada pela noticiante e que teria feito novo substabelecimento
para outro amigo, R.G.M.L., para que registrasse o imóvel em seu nome. O cartório no Município
do Amapá informou não haver encontrado qualquer procuração pública transmitindo poderes ao
referido  amigo  de  R.G.M.L..  A  autoridade  policial  registrou  que  outros  quatro  imóveis
circunvizinhos ao imóvel em questão foram alienados ao referido comprador R.G.M.L. na mesma
época. Todas as escrituras de compra e venda teriam sido lavradas no Cartório do município do
Amapá fazendo referência à mencionada procuração passada pelo comprador ao seu amigo, a
qual fora atestada como inexistente. Portanto, verifica-se que existem indícios da ocorrência de
fraude no registro da escritura pública do imóvel em questão, caracterizando a prática do delito
tipificado no art. 297 do CP, supostamente praticado pelo comprador, P.A.C.S., e por seu amigo,
R.G.M.L.. 1) O delito de falsificação de documento público encontra-se prescrito, nos termos do
art. 109, III, do Código Penal, tendo em vista que o documento teria sido contrafeito no ano de
2008. Homologação do arquivamento. 2) Não ficou comprovada nos presentes autos a prática de
crime de fraude à execução pela noticiante, visto que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor
teve início em 1993, três anos após a outorga de poderes a outorgada, a qual alienou o imóvel
sem  que  a  noticiante  tivesse  ciência,  conforme  restou  demonstrado  pelos  fatos  apurados.
Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

097. Processo: DPF/BG-00077/2017-INQ Voto: 2373/2018 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível irregularidade na percepção de benefício relativo
ao Programa Bolsa Família no município de Santa Terezinha/MT. Relato de que a vereadora eleita
daquela  localidade  era  beneficiária  do  programa  e  apresentou  contas  incompatíveis  com  os
rendimentos exigidos para recebimento do benefício. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que, embora a investigada e o seu cônjuge tenham
recebido o benefício concomitantemente com a percepção de seus salários no período de 2014 a
2016,  não  agiram com o  dolo  de  obter  vantagem ilícita  e  tampouco  manter  o  Ministério  do
Desenvolvimento  Social  em erro  mediante  qualquer  meio  fraudulento.  Segundo o  Procurador
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oficiante, observa-se, a partir dos formulários de cadastramento, que os investigados somados às
suas duas filhas formaram um núcleo familiar que, em conjunto, recebeu os valores atinentes ao
benefício, solicitado em 2013, portanto, antes dos vínculos empregatícios verificados. Direito ao
benefício na oportunidade em que realizada a solicitação. Informação policial no sentido de que os
investigados  vivem em uma residência  bem simples  e,  de  fato,  demonstram possuir  o  perfil
abrangido pelo programa. Ausência de instrução dos investigados, tendo eles acreditado que o
recebimento do benefício continuava sendo legítimo, sobretudo por permanecerem em situação
de vulnerabilidade econômica.  Conclusão corroborada pelo fato de que, após as eleições,  ao
entender  que  não  mais  fazia  jus  ao  auxílio  do  programa,  a  investigada  solicitou  o  seu
cancelamento.  Quanto ao seu cônjuge,  embora tenha a CTPS registrada no período em que
recebeu o valor  do benefício  assistencial,  os vínculos empregatícios  se deram em pequenos
espaços  de  tempo,  motivo  pelo  qual  permaneceu  grande  parte  do  período  desempregado.
Circunstâncias que não autorizam inferir que os investigados agiram no intuito de obter vantagem
ilícita,  pois,  em razão  da permanência  da situação econômica vulnerável,  acreditavam que o
recebimento do benefício era legítimo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

098. Processo: DPF/CE/JN-00213/2014-INQ Voto: 2374/2018 Origem:  GABPRM1-LMS  -  LIVIA
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 3º, e
299, ambos do CP, tendo em vista relato de apresentação de documentos falsos por ocasião do
requerimento  de  benefícios  previdenciários,  em  Acopiara/CE,  no  ano  de  2011.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências pela autoridade policial,
dentre as quais tentativas de localização dos beneficiários e de inquirição de testemunhas que
constavam das certidões de nascimento extemporâneas, tendo sido localizada apenas uma delas.
Consultas aos meios de pesquisa disponíveis, todas resultando infrutíferas quanto ao propósito de
localizar as pessoas investigadas. Modus operandi que inviabilizou a localização dos envolvidos
em  virtude  da  movimentação  constante  adotada  pelo  grupo  e  da  sucessiva  prestação  de
informações falsas na prática dos crimes, não se obtendo êxito em confirmar sequer os nomes
reais  dos  investigados.  Indícios  mínimos  de  autoria  não  evidenciados.  Esgotamento  das
diligências razoavelmente exigíveis.  Inexistência de linha investigatória  potencialmente idônea.
Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: DPF/MT-00276/2017-INQ Voto: 2359/2018 Origem:  GABPR4-MBL  -
MARCELLUS BARBOSA LIMA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado, a partir de denúncia anônima, para apurar possível ocorrência dos
crimes descritos nos arts. 171, § 2º, I, e § 3º do CP, tendo em vista alienações ilegais de lotes
supostamente ocorridas no assentamento Pontal  da Glória,  localizado no município  de Santo
Antônio  de  Leverger/MT.  Aponta  a  denúncia  diversas  irregularidades  nos  lotes  do  referido
assentamento, aduzindo que dez lotes teriam sido alienados indevidamente ou que os respectivos
titulares não estariam morando na parcela. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). O Relatório de Fiscalização do INCRA aponta que as irregularidades encontradas são de
natureza administrativa, consistindo em descumprimento de cláusulas contratuais firmadas entre o
assentado e a União, por intermédio da autarquia, que vedam ao assentado a transferência da
parcela a terceiros, sob pena de rescisão do contrato. Medidas administrativas adotadas pela
Superintendência Regional do INCRA a fim de sanar as irregularidades encontradas pelos fiscais.
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Narrativa que não evidencia a existência de fraude, induzimento a erro ou prejuízo efetivo e direto
em  desfavor  da  autarquia.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

100. Processo: DPF/PHB/PI-00166/2016-INQ Voto: 2301/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar potencial recebimento indevido de seguro defeso, nos
exercícios de 2012 a 2015. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). A investigada afirmou não exercer outra atividade remunerada, nem possuir vínculo contratual
com  empresas,  mas  apenas  realizar,  às  vezes,  pequenos  serviços  de  cabeleireira  para
complementação  de  sua renda.  Após as diligências  realizadas,  não restou comprovada outra
atividade profissional da investigada que não fosse a pesqueira. Seu último vínculo de emprego
iniciou-se em 01/12/2007 e perdurou até 28/02/2008, período este anterior ao de sua filiação à
colônia  de  pescadores,  em  15/06/2009,  e  ao  período  do  defeso,  fato  gerador  do  seguro-
desemprego, ocorrido no ano de 2012. A prestação de serviços de natureza esporádica e eventual
não descaracteriza a condição de pescador artesanal. Ausência de irregularidade na percepção
do seguro defeso. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução. Homologação do arquivamento.

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

101. Processo: DPF-0014/2017-INQ Voto: 2003/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  A respeito  dos  fatos  já  apurados  no  presente  feito,  o  MPF  já  apresentou
denúncia  pelos crimes de furto  qualificado e contrabando de cigarros.  Todavia,  os elementos
colhidos ainda noticiavam a existência de outros atos de contrabando supostamente praticados
pelo denunciado. Anotações lançadas por ele em agenda apreendida no momento do flagrante
indicavam a comercialização de diversas marcas de cigarro em data bem anterior aos fatos já
denunciados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas diligências, não
se  obteve  elementos  de  prova  de  interesse  nos  celulares  apreendidos,  nem  se  conseguiu
identificar as pessoas indicadas nas anotações.  O interrogatório do investigado foi  igualmente
frustrante.  As investigações supervenientes à denúncia de parte  dos crimes não conseguiram
desvendar  se  houve  outros  crimes  de  contrabando,  não  se  identificando,  em consequência,
nenhuma  linha  investigatória  a  seguir.  Orientação  nº  26/2016  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

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

Voto: 2501/2018 Origem: GABPR29-PMF - PATRICK
MONTEMOR FERREIRA

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

Ementa: Procedimento Investigatório autuado a partir de ofício oriundo da Inspetoria da Receita Federal do
Brasil, onde consta Representação Fiscal Para Fins Penais referente a apreensão de 337 maços
de cigarros  de procedência  estrangeira,  totalizando o  valor  de R$ 1.685,00.  A apreensão foi
realizada pela Polícia Civil (Boletim de Ocorrência 404/16, IP 86/16). Inicialmente, a Procuradora
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da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  dos  autos  com  base  no  princípio  da
insignificância. O pedido foi indeferido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Federal, que encaminhou os
autos à 2ª CCR. Por sua vez, esta 2ª CCR deliberou pela não homologação do arquivamento e
pela designação de outro membro para prosseguir na persecução penal. Ao receber o feito, o
Procurador da República designado constatou a ocorrência de bis in idem, uma vez que se trata
dos mesmos fatos objeto  de autos  que estão arquivados judicialmente  desde 04/04/2016 (nº
0002216-34.2016.403.6181).  Desse modo, requereu "a 9ª Vara a redistribuição dos presentes
autos à 1ª Vara Criminal Federal para apensamento aos Autos nº 0002216-34.2016.403.6181 e
retorno ao arquivo, uma vez que se trata de 'bis in idem'. Antes, porém, em respeito ao Voto n.
888/2018",  encaminhou  o  caso  à  2ª  CCR  "para  conhecimento  e  deliberação".  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Tendo em vista que ambos os feitos se referem aos
mesmos fatos, que os Autos nº 0002216-34.2016.403.6181 estão arquivados judicialmente desde
04/04/2016, e que não há novas provas que ensejem o desarquivamento, é forçoso reconhecer a
impossibilidade de prosseguir a presente investigação. Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: PRM/SJR-3409.2015.000307-8-INQ Voto: 2370/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de contrabando, tendo em vista
a  apreensão,  em  agência  dos  Correios  na  cidade  de  São  José  do  Rio  Preto/SP,  no  dia
06/07/2015, de diversos produtos veterinários de uso proibido no território nacional. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências pela autoridade policial
com o intuito de identificar e localizar o remetente dos produtos. Exame das imagens do CFTV da
agência dos Correios, tendo a Polícia Federal inclusive buscado pessoas do ramo de venda de
produtos  veterinários  para  que  auxiliassem na  identificação  das  pessoas  que  apareciam nas
filmagens.  Tentativas  que  restaram  infrutíferas.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente
exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª
CCR. Homologação do arquivamento.

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

104. Processo: SRPF-AP-00344/2017-INQ Voto: 2397/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possíveis  delitos previstos nos arts.  171,  §3º  e  288,
ambos  do  CP,  supostamente  praticados  por  R.B.D.S..  O  presente  feito  constituiu-se  de
desdobramento da denominada "operação Bismarck", deflagrada pela Polícia Federal de Mato
Grosso, que fora iniciada a partir da quebra de sigilo bancário e telefônico de vários envolvidos em
esquema delituosos de realização de fraudes no recebimento de seguro-desemprego. Constatou-
se a partir de um dos diálogos interceptados durante a "operação Bismarck", que L.F.D.M., filho de
R.B.D.S. utilizava a conta bancária de R.B.D.S. para operacionalizar as condutas da quadrilha,
depositando  valores  referentes  aos  saques  indevidos  de  seguro-desemprego.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A fim de esclarecer os fatos, foi requerida a quebra do
sigilo bancário da conta de R.B.D.S., a qual foi concedida, tendo sido encaminhados os extratos
bancários com históricos de movimentação no período de 01/2008 à 11/2010. Junto aos extratos a
Caixa Econômica Federal encaminhou ainda a documentação relativa à abertura da conta em
nome de R.B.D.S.. Todavia, os fatos levantados até o momento não constituem elementos que
permitam firmar um juízo de convicção acerca da responsabilidade penal de R.B.D.S., uma vez
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que  sua  conduta  consistiria  apenas  no  fato  de  ser  ela  a  titular  da  conta  utilizada  para
operacionalizar os valores indevidos. Conta que era administrada por L.F.D.M. (que já é réu em
ação penal decorrente da "operação Bismarck").  Hipótese na qual não se vislumbra qualquer
outra medida capaz de levantar informações acerca da vontade de R.B.D.S. em participar da ação
delitiva, fato corroborado ainda pela antiguidade do delito, o qual cessou no ano de 2009, sendo
que a conta bancária foi aberta no ano de 1994, tornando ainda mais dificultosa a persecução de
tais elementos. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

105. Processo: 1.04.005.000014/2018-16 - Eletrônico Voto: 2409/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em função do recebimento de ofício da Vara Judicial de Guarani das
Missões/RS, dando conta de possível  prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Noticiado que vendeu um lote rural financiado através do Fundo de Terras e da Reforma Agrária "
Banco da Terra, o que é vedado pelo art. 11 da LC nº 93/1998. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Embora a venda do imóvel rural seja aparentemente irregular, não existe lei
que tipifique essa prática " seja no âmbito dos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, seja
no que se refere aos demais crimes ", tratando-se de conduta a gerar consequências tão somente
no  plano  administrativo  e  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

106. Processo: 1.14.000.000385/2018-00 Voto: 2296/2018 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 banco privado, que teria descumprido ordem judicial emanada de processo eleitoral.
CP,  art.  330.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que  as
comunicações  endereçadas  ao  investigado  não  indicam  o  nome  do  recebedor,  mas  apenas
simples rubricas, não sendo viável determinar-se, de forma precisa, quem as assinou. Ciência
sobre o teor da notificação judicial não evidenciada. Carência de indícios aptos à configuração do
crime de desobediência. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do
arquivamento.

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

107. Processo: 1.15.000.000682/2018-18 - Eletrônico Voto: 1982/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Suposta prática de irregularidade
em doação eleitoral realizada por beneficiário do programa Bolsa-Família, no ano de 2016, no
valor de R$ 900,00 a candidato do Município 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 a
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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 do qual é beneficiário. É de se levar em conta que se trata de doação
estimável em dinheiro, que pode ser decorrente de trabalho na campanha ou cessão de bens,
sem  a  disponibilização  em  favor  do  candidato  de  valores  em  espécie.  Hipótese  que  não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa, devendo se considerar
que os valores envolvidos neste caso são baixos, consistindo um indiferente penal. Homologação
do arquivamento.

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

108. Processo: 1.15.000.000823/2018-94 - Eletrônico Voto: 2372/2018 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 do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Relato  de  que  beneficiária  do  programa Bolsa  Família,  no  ano  de  2016,  teria  efetuado  uma
doação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à campanha eleitoral de candidato a vereador
na cidade de Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação,
conforme pesquisa no Sistema RADAR da ASSPA, de que, no caso vertente, não se tratou de
doação em espécie,  mas de serviços de "militância  e  mobilização de rua",  correspondente à
doação estimável em dinheiro para fins eleitorais. Prestação de serviços voluntários durante a
campanha  eleitoral.  Inexistência  de  doação  de  quantia  em  espécie  ou  de  irregularidade  no
recebimento do benefício. Atipicidade da conduta. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.15.000.000896/2018-86 - Eletrônico Voto: 2217/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Beneficiária de programa social do governo federal que doou R$ 400,00 para
campanha eleitoral no ano de 2016. 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 beneficiária de programa
social. A simples constatação de que a investigada é beneficiária de programa social do governo
federal 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

110. Processo: 1.15.000.003226/2017-31 - Eletrônico Voto: 2384/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Beneficiária  de  programa  social  do  governo  federal  que  doou  R$  880,50
(oitocentos  e  oitenta  reais  e  cinquenta  centavos)  para  campanha  eleitoral  no  ano  de  2016.
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 beneficiária de programa social. A simples constatação de
que a investigada  é beneficiária  de programa social  do governo  federal  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

111. Processo: 1.15.002.000523/2017-12 - Eletrônico Voto: 2321/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente  do Ministério  Público do Estado do Ceará,
encaminhando acórdão do Tribunal de Contas daquela unidade federativa, para apurar suposta
prática do crime de apropriação indébita previdenciária por parte do então ordenador de despesas
da Câmara Municipal de Cedro/CE. CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Verificação,  em  consonância  com  o  disposto  no  referido  acórdão,  de  mera
irregularidade  na prestação de contas  no Sistema de Informações Municipais,  em afronta  ao
disposto no art.  13, III, da Lei Estadual nº 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R$
2.128,20.  Imputação de débito  no valor  atualizado de R$ 366,80 por  ausência  de justificativa
referente  à  despesa  de  diária.  Relato  que  não  evidencia  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária.  Conhecimento  dos  fatos  pelo  Ministério  Público  Estadual.  Adoção de  medidas
pertinentes no âmbito de suas atribuições. Homologação do arquivamento.

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

112. Processo: 1.17.000.000761/2018-46 - Eletrônico Voto: 2326/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo
Conselho  de  Controle  de  Atividades Financeiras  (COAF),  comunicando operações financeiras
supostamente incompatíveis com a renda do investigado. Possível prática do crime de lavagem
de capitais ou de ilícitos de outra natureza. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Ausência de elementos quanto à eventual prática de crime antecedente, necessário para a
configuração  de  crime  de  lavagem de  dinheiro.  Investigado  já  denunciado  perante  a  Justiça
Estadual pela prática dos crimes de falsidade ideológica contra o fisco, formação de quadrilha e
lavagem de ativos. Extração de cópia integral dos autos e encaminhamento à Receita Federal do
Brasil em Vitória/ES e ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para adoção das medidas
pertinentes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..
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113. Processo: 1.18.001.000060/2018-60 - Eletrônico Voto: 1814/2018 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 expediente oriundo da Delegacia de Polícia de Anápolis/GO,
dando conta de possível prática do crime de omissão de anotação de CTPS. CP, art. 297, § 4º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos indicadores de fraude,
falsificação material  ou ideológica do conteúdo da CTPS.  Mera falta  de correta  anotação em
carteira, devidamente corrigida após a autuação do Ministério Público do Trabalho. Ofensividade
ao bem jurídico não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

114. Processo: 1.18.001.000591/2017-71 Voto: 2324/2018 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 H.M.da S.S.,  que teria
realizado o cadastramento de três segurados entre janeiro e outubro de 2012, para obtenção do
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 do esquema criminoso. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

115. Processo: 1.19.004.000140/2017-77 Voto: 2221/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BACABAL-MA

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. Relata o noticiante que sofre todo tipo de discriminação em razão de suas posições
ideológicas, sendo, inclusive, ameaçado de morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). O Procurador oficiante requisitou ao noticiante que indicasse situações concretas acerca
dos supostos crimes noticiados. Não houve resposta a referida requisição. Manifestação vaga e
genérica, desacompanhada de qualquer elemento capaz de possibilitar a realização de diligências
preliminares destinadas à verificação da verossimilhança das alegações.  Ausência de indícios
mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..
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116. Processo: 1.20.000.001741/2017-16 Voto: 2314/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

117. Processo: 1.20.002.000002/2017-97 Voto: 2390/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de extração de cópias de inquérito civil
com o fim de apurar a possível ocorrência do crime previsto no art. 10 da Lei n° 7.347/85, por
parte dos Superintendentes do INCRA em Mato Grosso, em razão de supostamente terem se
omitido injustificadamente no atendimento das requisições constantes em dois ofícios, expedidos
nos autos do inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime do art. 10
da Lei 7347/85 é forma específica de desobediência, de modo que para a sua configuração a
ordem legal deve ser transmitida diretamente a quem tem o dever de obedecê-la, isso para que se
evite  a  responsabilização  penal  objetiva,  decorrente  de  erro  na  comunicação  (STJ,  MC
10.150/RN,  DJ  1/2/2000).  No  caso  dos  autos,  verifica-se  os  ofícios  foram  endereçados  ao
Superintendente do INCRA, contudo não foram por ele recebido. Ausência de comprovação da
ciência inequívoca exigida para a responsabilização criminal. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

118. Processo: 1.20.002.000185/2017-41 - Eletrônico Voto: 2327/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  existência  de  milícias
privadas na região de Novo Mundo/MT e a organização de um movimento para ocupar área de
2.000 hectares de uma fazenda objeto de tutela antecipada nos autos de processo em trâmite
perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Relato de possível constituição de milícia privada para o cometimento de crimes e de ameaça
de invasão de terras públicas. Em relação a esse delito, previsto no art. 288-A do CP, o fato já é
objeto  de investigação pelo Ministério Público Estadual.  No tocante à ameaça de invasão de
terras públicas, à área em questão está em litígio judicial, com pendência de apelação interposta
perante  o  TRF  da  1ª  Região.  Ausência  de  trânsito  em  julgado  da  ação  reivindicatória,  não
havendo certeza de se tratar, no caso, de terras públicas pertencentes à União. Interesse federal
não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

119. Processo: 1.22.020.000461/2017-88 Voto: 2440/2018 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 a partir de expediente do INSS para apurar suposta irregularidade na
concessão de benefício assistencial. Utilização de certidão de nascimento tardia para formular o
requerimento, deixando o beneficiário de atender notificação para apresentação de defesa e de
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ofertar  manifestação  em  face  da  suspensão  do  benefício.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  nos  autos  de indícios concretos  de que o
documento de registro de nascimento do beneficiário possua alguma irregularidade que seja apta
a indicar a ocorrência de prática criminosa. Informação de que o Cartório de Registro Civil de Bom
Jesus  do  Madeira/MG confirmou  a  existência  do  registro  em seus  assentamentos  e  o  INSS
cancelou o benefício porque não houve manifestação do interessado em sede administrativa, sem
maiores  esclarecimentos  quanto  à  efetiva  irregularidade  do  documento  apresentado.  Mera
suspeita  de  irregularidade  na  emissão  do  documento.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.23.000.002786/2017-04 Voto: 2290/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de  injúria
eleitoral praticado por diversos agentes, inclusive o atual Prefeito de Tucumã/PA. Código Eleitoral,
art.  326.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  fatos  trazidos  teriam  sido
praticados em 2008 e 2009.  Pena de  detenção de até  seis  meses.  Prescrição  da pretensão
punitiva estatal. CP, art. 109, VI. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

121. Processo: 1.24.001.000005/2017-91 Voto: 2369/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado  para apurar  suposto recebimento  indevido de
benefício auxílio-doença por segurada do INSS. Notícia de que, por força de sentença proferida
pelo Juízo da 9ª Vara Federal de Campina Grande/PB, o INSS foi condenado a pagar parcelas
retroativas concernentes ao período de 31/03 a 27/05/2014, totalizando R$ 1.624,20 (um mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), mas, por equívoco, foi implantado o benefício e
pago o valor de R$ 24.194,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa e quatro reais), relativo ao
período  de  28/05/2014  a  31/07/2016.  Possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  169  do  CP.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Segurada  que  chegou  a  questionar  o
funcionário  do  banco  acerca  do  elevado  valor  recebido,  recebendo  a  confirmação  de  que  o
dinheiro  lhe  pertencia.  Utilização  do  montante  para  o  pagamento  de  dívidas  e  compra  de
alimentos.  Informação de que se trata de pessoa humilde,  sem muita instrução, que, de fato,
acreditou que era seu o dinheiro depositado em sua conta-corrente. Indicativos de que a segurada
não agiu com vontade livre e consciente dirigida a causar prejuízo à autarquia previdenciária. Dolo
não evidenciado. Mero recebimento indevido de valores sujeito à cobrança pelos meios cabíveis
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

122. Processo: 1.25.000.000576/2018-80 - Eletrônico Voto: 2284/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  do  juízo  da  08ª  Vara  do  Trabalho  de  Curitiba.
Informações de que nos autos de reclamatória trabalhista determinado advogado teria atuado no
interesse de ambas as partes processuais, com aparente ocorrência do crime de tergiversação.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O que se verifica é que, após a inicial, o mesmo
advogado submeteu à homologação judicial  um Termo de Acordo por  Transação,  ou seja,  os
interesses outrora contrapostos, foram objeto de conciliação, não havendo mais litígio, razão pela
qual o mesmo advogado peticionou solicitando homologação. Não houve defesa de interesses
antagônicos  pelo  advogado,  pelo  contrário,  dentro  de  seu  limite  de  atuação,  procurou  uma
composição  extrajudicial.  Crime  não  caracterizado.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.25.008.000025/2018-46 - Eletrônico Voto: 1811/2018 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 suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art.
14, ambos do CP. Investigada teria tentado obter Benefício de Prestação Continuada à Pessoa
Idosa,  omitindo  ou  prestando  informações  inverídicas  relativas  à  composição  de  seu  grupo
familiar, uma vez que declarou residir sozinha, omitindo informação quanto à presença de seu
companheiro.  Em pesquisa externa realizada pelo INSS, foi  confirmada a existência de união
estável  entre  a  noticiada  e  seu  companheiro,  o  qual  recebe  benefício  de  aposentadoria  por
invalidez, motivo pelo qual os requerimentos feitos pela investigada foram indeferidos, já que a
renda per capita ultrapassava o limite de " do salário-mínimo, exigido pelo artigo 20, § 3º da Lei
8.742/93. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A limitação do valor da renda per
capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui
outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas
um  elemento  objetivo  para  se  aferir  a  necessidade,  ou  seja,  presume-se  absolutamente  a
miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo. Outros
benefícios já concedidos a outro membro da família podem ser excluídos do cálculo da renda
familiar para fins de concessão de benefício assistencial. Precedente do STJ: AgRg no AREsp
319889 /PR, Rel.  Min.  Napoleão Nunes Maia Filho,  Primeira Turma, DJe 03/02/2017. Não há
elementos  nos  autos  tendentes  a  comprovar  que  a  renda  percebida  pelo  companheiro  da
requerente poderia descaracterizar a situação de miserabilidade social, uma vez que, ainda com o
seu cômputo, o grupo familiar poderia ser caracterizado como vulnerável, sobretudo porque, em
se tratando de Benefício  de Prestação Continuada à Pessoa Idosa,  o  rendimento de até um
salário-mínimo percebido pelo cônjuge, conforme jurisprudência pátria, pode ser desconsiderado
para fins de aferição da renda 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen..

124. Processo: 1.25.008.000099/2018-82 - Eletrônico Voto: 2322/2018 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 suposta prática do crime de estelionato em detrimento do
INSS,  em decorrência  do recebimento indevido de auxílio-doença.  CP,  art.  171,  §  3º,  do CP.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segurada que retornou às suas atividades
laborativas no período de 16/05 a 12/07/2012 enquanto percebia benefício do auxílio-doença.
Informação de que a atividade exercida era formal, com o devido registro dos recolhimentos das
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contribuições relativas àquele período nos sistemas da Previdência Social. Ausência de vontade
dirigida  ao  recebimento  do  benefício  de  forma  fraudulenta.  Restituição  integral  ao  INSS dos
valores indevidamente percebidos. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução. Homologação do arquivamento.

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

125. Processo: 1.25.008.000769/2017-80 - Eletrônico Voto: 2444/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de relato encaminhado por correspondência endereçada à
PR/PR,  comunicando  que  determinada  contribuinte  teria  omitido  de  sua  declaração  de
rendimentos  valores  relativos  ao  arrendamento  rural  de  propriedade  sua,  situada  em  Ponta
Grossa/PR, e à venda de gado bovino e de carneiros, os quais, segundo o noticiante, somam R$
840.000,00, nos últimos cinco anos. Possível prática de crime contra a ordem tributária. Lei nº
8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da
Receita  Federal  do  Brasil  em  Ponta  Grossa/PR  informou  não  haver  procedimentos  fiscais
encerrados ou  em andamento  referentes  aos  fatos  noticiados.  Existência  de  parecer  de  não
inclusão da contribuinte no Plano de Ação Fiscal, pela inexistência de relevância fiscal do fato.
Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material  do delito. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

126. Processo: 1.26.000.000379/2018-23 - Eletrônico Voto: 1812/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada mediante representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao
Cidadão. Suposta prática do delito de apologia de crime ou criminoso, previsto no artigo 287 do
Código Penal. Usuário teria feito a seguinte postagem em rede social: "Olha lá a velha solteirona
que defende ladrão e genocida. Ela se faz de coitada agora. O erro da ditadura foi não ter matado,
mesmo". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme assinala o Procurador da
República  na  promoção  de  arquivamento,  "Embora  ofensiva  e  de  profundo  mau  gosto,  a
publicação em questão não tem o condão de fazer apologia a fato criminoso, demonstrando, a
bem da  verdade,  manifestação  de  pensamento,  ainda  que  rude".  Ausência  de  materialidade.
Homologação do arquivamento.

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

127. Processo: 1.29.000.001012/2018-15 - Eletrônico Voto: 2387/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Benefício de pensão por morte de M. L. P. S., requerido administrativamente por
V. L. S., na condição de esposo, e indeferido pelo Instituto Nacional do Seguro Social " INSS sob a
alegação de que o "cônjuge não comprovou ajuda financeira do instituidor".  Em ação judicial,
embora tenha o autor afirmado em petição inicial que era casado com a de cujus à época de seu
falecimento e, por essa razão, faria jus ao beneficio de pensão por morte à luz da Lei nº 8.213/91,
concluiu  o  magistrado,  a  partir  da  análise  do  conjunto  probatório  constante  dos  autos,  que,
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diferentemente do alegado, "o autor estava separado de fato da de cujus na data do óbito, sendo
que  este,  à  época,  vivia  maritalmente  com  outra  pessoa".  Diante  de  tal  fato,  após  julgado
improcedente o pedido, determinou o Juízo fossem os autos encaminhados ao MPF. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em  depoimento  na  Justiça,  V.  L.  S.  afirmou
claramente  ser  separado  da  segurada  há  15  anos,  aproximadamente.  Entretanto,  no  seu
entendimento, o fato de ainda manter oficialmente seu estado civil de casado o alçava à condição
de  beneficiário.  Posicionamento  idêntico  manteve  V.  L.  S.  na  esfera  administrativa  do  pleito
instaurado perante o INSS (sempre que questionado, afirmou o requerente que se encontrava
separado de fato da segurada instituidora). Ausência de elementos suficientes que indiquem que o
noticiado tenha agido com intenção de enganar o INSS. Crime de estelionato majorado tentado
(art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do CP) não caracterizado. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.29.000.003383/2017-51 - Eletrônico Voto: 2371/2018 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 possível  prática de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional por parte de correntista da Caixa Econômica Federal, que teria utilizado comprovantes
de  renda  falsificados  para  obter  financiamento  de  imóvel  junto  à  referida  instituição.  Lei  nº
7.492/86,  art.  19,  parágrafo  único.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Verificação de que os holerites enviados por e-mail não correspondem aos meses de aquisição do
imóvel. Ausência de indícios mínimos do falso, aptos a embasar uma investigação. Mera suspeita
da  noticiante  acerca  da  falsidade  dos  documentos  apresentados.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

129. Processo: 1.30.001.001091/2018-33 Voto: 2325/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na qual  o  noticiante  relata  suposta ocorrência  de episódio  de desentendimento que
passou com alunos e professores do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ no decorrer
da apresentação do resultado de pesquisa realizada por aquela instituição sobre casos de mortes
motivadas por "preconceito lesbofóbico". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De
acordo  com  a  narrativa  da  representação,  o  noticiante  diz  que  compareceu  ao  evento  e,
discordando dos métodos e resultados do estudo, se inscreveu para realizar perguntas ao final da
apresentação.  No  entanto,  a  sua  intervenção  foi  recebida  por  alguns  participantes  como
manifestação  de  discurso  de  ódio,  gerando  xingamentos,  empurrões  e  pontapés.  Fatos  que
atingiram a esfera privada dos indivíduos envolvidos e indicam mera ocorrência de entrevero entre
os  participantes  de  uma  palestra  e  um  ouvinte  que  não  concordou  com  os  resultados
apresentados pelos pesquisadores.  Possibilidade de busca de reparação no âmbito cível  pela
parte  ofendida e,  se  assim entender  necessário,  até  mesmo no âmbito  criminal  por  meio da
propositura  de  ação  penal  privada  (como  no  caso  das  alegadas  agressões  verbais).  Caso
encaminhado  à  Delegacia  de  Polícia  Civil  na  data  do  fato,  razão  pela  qual  se  mostra
desnecessária  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público  Estadual  para  exame de  eventual
matéria de sua atribuição. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: 1.30.015.000207/2017-87 Voto: 2330/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata possível irregularidade no uso do número de PIS do noticiante por
empresa de manutenção de equipamentos sediada no município de Macaé/RJ. Suposta utilização
indevida do referido cadastro para admissão de funcionário, ocasionando o cancelamento de duas
parcelas do seguro desemprego do representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Notificada para prestar esclarecimentos, a empresa informou que, por um equívoco junto à
Caixa Econômica Federal, cadastrou o número do PIS do noticiante como sendo o de um novo
funcionário. Tentativas de minimizar os prejuízos causados pelo uso indevido do PIS. Condenação
a título de danos morais no valor de R$ 3.048,48 pela Justiça do Trabalho. Liberação das parcelas
do seguro-desemprego em março e abril de 2016. Devida reparação pelos danos causados ao
noticiante. Ausência de indícios de fato típico. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.33.005.000079/2018-60 - Eletrônico Voto: 2329/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima versando sobre a suposta atuação
de empresários e agentes públicos que teriam instituído e alcançado "poder total sobre a gestão
pública e sobre o Porto Público de São Francisco do Sul/SC em um modelo criminoso atual em
prática no país, que se dá através da corrupção de políticos locais, estaduais e federais que fazem
parte da organização criminosa". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato
apócrifo  aberto  e  genérico,  sem  a  especificação  de  quais  seriam  as  práticas  criminosas
perpetradas pelos referidos empresários e agentes públicos. Ausência de elementos indicativos
da autoria ou ao menos indícios da ocorrência dos fatos noticiados. Narrativa relacionada, em
parte,  às  operações  deflagradas  pela  Polícia  Federal  em  Joinville  e  em  Itajaí/SC,  ambas
objetivando a repressão aos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e associação para a
prática de tal delito. Denúncia já ofertada perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC.
Extração de cópia da representação anônima e envio ao 1º Ofício da PRM de Joinville/SC, por
prevenção a ICP lá instaurado, para conhecimento e adoção das providências cabíveis no tocante
à concessão de 39.000 m2 na área do Porto de São Francisco do Sul/SC e à possível ocorrência
de  crime ambiental  por  parte  de  empresas  atuantes  nos  setores  de  granel  e  fertilizantes  do
referido porto. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: 1.34.024.000213/2017-86 Voto: 1821/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OURINHOS-SP

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar eventual prática de crime contra ordem
tributária (Lei n. 8.137/90, art. 1º, I). Investigações realizadas inicialmente na seara estadual, a
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partir de Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Salto Grande/SP, informando que
dois  idosos  encontravam-se  acometidos  por  diversas  patologias  incapacitantes,  inclusive  com
prejuízo da capacidade de entendimento e determinação, vivendo em condições subumanas em
chácara localizada no município de Salto Grande, e que o irmão deles estaria se apropriando de
bens  e  valores  creditados  em  contas  bancárias  do  casal,  resultando  em  significativa
movimentação de recursos em seu benefício. Tendo em vista a evolução patrimonial do irmão,
aferida em declarações de ajuste por ele apresentadas e suposta ausência deste documento em
relação  ao  exercício  2011,  vislumbrando  possível  prática  de  crime  contra  a  ordem tributária,
notadamente em relação a imposto de renda,  foi  autuado o presente procedimento na seara
federal.  Revisão  de  Arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligência  junto  à  Receita
Federal,  verificou-se  ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  em  face  do
investigado. O referido órgão concluiu pela decadência do direito de constituir eventuais créditos
tributários, inexistência de variação patrimonial a descoberto e movimentação financeira de valor
insignificante  em nome do  investigado,  de  modo  que,  do  ponto  de  vista  fiscal,  não  restaria
configurado seu interesse de nele atuar. 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.  Inexistem elementos  que  denotem  crime  tributário.  Ausência  de  justa  causa,  no
presente momento, para o prosseguimento da persecução. As questões relativas a ocorrência de
outros delitos permanecem sob investigação na esfera estadual de atribuição. Homologação do
arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

133. Processo: DPF/SAL/PE-00192/2016-INQ Voto: 2344/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática do crime de estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).
Recebimento  indevido,  em  tese,  do  benefício  de  auxílio-doença  na  qualidade  de  segurada
especial. Em consulta ao CNIS, constatou-se que a investigada teve vínculo com a Prefeitura de
Ouricuri/PE,  de 01/03/2013 a 12/2013,  período compreendido naquele  em que ela  alegou ter
realizado apenas atividade rural.  Quando ouvida perante a  policia,  a  investigada afirmou que
trabalhava na agricultura desde os 15 anos de idade e só se afastou dessa atividade em agosto
de 2013. Segundo ela, seu trabalho como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura de Ouricuri/PE
somente foi exercido em novembro e dezembro de 2013, e no ano de 2014. Perguntada sobre o
motivo  de  seu  vínculo  com  a  Prefeitura  ter  se  iniciado  em  março  de  2013,  a  investigada
respondeu que havia recebido uma promessa de emprego na Prefeitura e que de março a outubro
de 2013 não trabalhou efetivamente, apenas recebeu os salários. Possível crime de peculato.
Revisão de arquivamento parcial (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 " 2ª CCR). Informações do INSS de que a investigada recebeu R$ 3.131,66 a título do
auxílio-doença  requerido  em  2013,  bem  como  que  o  requerimento  do  benefício  poderia  ser
considerado regular, pois mesmo que a requerente tivesse exercido a agricultura até a véspera do
início  de seu vínculo  com a Prefeitura,  o período mínimo de carência  exigido para o auxílio-
doença rural  já  estaria  preenchido.  Agentes  de  polícia  realizaram diligências  no local  onde a
investigada reside, e todos os entrevistados foram unânimes em relatar que ela sempre exerceu a
agricultura. Materialidade do crime de estelionato contra o INSS não evidenciada. Homologação
do arquivamento quanto a este delito. Remessa dos autos à 5ª CCR para revisão da promoção de
declínio de atribuição quanto a prática de peculato.

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

54/113



ATA DA 711ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00201985/2018

Cristina Fonseca Frischeisen..

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

134. Processo: JF/MT-0012495-82.2017.4.01.3600-
INQ

Voto: 2481/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
MATO GROSSO

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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

135. Processo: JF/PR/CUR-5031316-
26.2012.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2441/2018 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
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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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

136. Processo: JF/SP-0001641-55.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 2507/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição bancária privada,
para aquisição de veículo. Remessa dos autos pela Justiça Estadual, por entender que os fatos
configuram o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio, aduzindo que a conduta caracteriza o crime de estelionato contra particular,
cuja competência é da esfera estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Incidência da Orientação nº 31 desta 2ª Câmara: "A contratação de operação de crédito
com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular,
perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização
de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira
e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art.  171 do Código Penal,  não
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada". Competência
da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação,  por  esta  2ª  CCR,  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual para persecução do delito. Caracterização de conflito de atribuições
entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República, conforme preconizado
na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF
(ACO nºs 1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-
Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem cabe dirimir
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

137. Processo: JF/CE-0000982-94.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 2428/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Utilização de artefato para retenção de envelopes de depósito em terminal de
autoatendimento de agência bancária da CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Testemunhas  ouvidas  não  foram  capazes  de  fornecer  informações  aptas  a
colaborar  com  a  busca  da  autoria.  Inexistência  de  fragmentos  de  impressões  papilares  em
condições  técnicas  aptas  de  confrontações,  bem  como  de  imagens  dos  terminais  de
autoatendimento. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa
capaz de esclarecê-la.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução. Homologação do
arquivamento.

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

138. Processo: JF/PR/CAS-5001091-
95.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -

Voto: 2523/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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Eletrônico CASCAVEL

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$ 2.793,41 (dois mil, setecentos e noventa e três 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 outro auto 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 Dr.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Restou vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá.

139. Processo: JF/PR/CAS-5002052-
36.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2531/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em
razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder dos investigados com a
ilusão de tributos no valor de R$ 19.327,79. 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.  Investigados que,
conforme  o  sistema  COMPROT,  apresentam  outros  autos  de  infração  com  apreensão  de
mercadorias nos últimos 5 anos, tais autos que totalizam o montante R$ 34.118,04 em tributos
iludidos. 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.

140. Processo: JF/PR/CAS-5005064-
63.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2269/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de
Cascavel/PR,  encaminhando  cópia  de  sentença  que  indica  possível  prática  dos  crimes  de
omissão  de  anotação  de  vínculo  laboral  em  CTPS  e  de  sonegação  de  contribuições
previdenciárias (CP, 297, § 4º, e 337-A). Promoção de arquivamento fundada na aplicação do
princípio da insignificância quanto às contribuições previdenciárias não pagas e reconhecidas por
sentença  e  na  incidência  do  princípio  da  consunção  no  tocante  à  omissão  de  registro.
Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR por entender inaplicável o princípio da
insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor sonegado (R$ 11.800,04) supera aquele
delimitado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
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75/93.  Consoante  recente  decisão  do  STJ  confirmando  a  necessidade  de  alinhamento
jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (Resp nº 1.709.029/MG,
Rel. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 04/04/2018), 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. Em relação ao crime do art. 297, § 4º, do CP, o caso é de absorção pelo delito previsto
no art. 337-A, ambos do CP, já que a omissão de dados na CTPS teria sido praticada como meio
para a consumação da sonegação previdenciária. Orientação firmada pelo Conselho Institucional
do MPF nos autos do Procedimento nº 1.25.000.000894/2013-36. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

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

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

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada com o
escopo de apurar  o crime de descaminho (CP, artigo 334),  em razão dos investigados terem
iludido tributos nos valores de R$ 9.460,42;  R$ 6.505,60 e R$ 7.476,41.  2.  A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao
caso.  3.  Discordância  do Juiz  Federal,  que entendeu inaplicável  o princípio  da insignificância
quando da existência de reiteração delitiva.  Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC
75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor
fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
(61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)". 5. Contudo, no presente caso,  não se afigura
possível  a  sua  incidência  devido  à  prática  reiterada  de  delito  da  mesma  natureza  pelos
investigados,  já que estes possuem, respectivamente,  8 (oito),  1 (uma) e 2 (duas) autuações
anteriores nos últimos cinco anos ao fato ora investigado, conforme se extrai dos autos. 6. A
prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído
de significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR,  2ª  Turma,  Rel.  Ministra  Cármen Lúcia,  Dje  10/12/2012).  7.  Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

142. Processo: JF-SOR-0007556-41.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2426/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO PELO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP  CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
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MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito
policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A),
tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 310 maços de cigarros de procedência
estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a
regular importação. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, haja vista
que tal conduta se amoldaria melhor ao crime de descaminho, incidindo, assim, o princípio da
insignificância no caso. 3. O Juízo Federal, no entanto, discordou dos fundamentos expostos pelo
parquet, tendo em conta a inaplicabilidade do princípio da insignificância no crime de contrabando.
Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC 75/93.  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. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao
arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto,  ressalvada a reiteração da conduta.  6.  No caso presente,  observada a
norma de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal  da conduta
perpetrada, pois a quantidade apreendida de 310 maços de cigarros supera o limite estabelecido
por  esta  Câmara.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

143. Processo: JF/SP-0013686-28.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 2422/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A).  MPF:  ARQUIVAMENTO  PELO  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93).
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de
procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de contrabando de cigarros
(CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 3.500 maços de cigarros
de procedência estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal, apta a
comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base no princípio da insignificância no caso. 3. O Juízo Federal, no entanto,
discordou dos fundamentos expostos pelo parquet, tendo em conta a inaplicabilidade do princípio
da insignificância no crime de contrabando. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 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. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de
cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de
cigarros,  seja  pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 6. No caso
presente, observada a norma de regência, não se revela viável o arquivamento da investigação
criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida de 3.500 maços de cigarros supera
em muito o limite estabelecido por esta Câmara. 7. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

NÃO PADRÃO

144. Processo: 1.00.000.006017/2018-52 - Eletrônico Voto: 2496/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

145. Processo: 1.14.015.000119/2017-29 Voto: 2525/2018 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 a 25
Watts) e não tratava-se de serviço de telecomunicações. 3. Arquivamento inadequado. 4. Trata-se
de  atividade  de  telecomunicação  submetida  ao controle  específico  da  agencia  reguladora  da
União. Para que se possa utilizar o serviço de telecomunicação radio cidadão é imprescindível a
autorização  da  ANATEL.  O  exercício  dessa  atividade  à  margem  do  controle  da  autarquia
caracteriza a clandestinidade prevista no tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. 5. Caso em
que, além de não haver a devida e necessária outorga do serviço à época do fato,  segundo
informações  da  ANATEL,  o  aparelho  utilizado  não  é  homologável  no  Brasil  e  não  pode  ser
colocado em operação no país. 6. São irrelevantes para exame da tipicidade do fato os aspectos
relativos à potência  do equipamento.  A excepcionalidade criada pela  Lei  nº  9.612/98 para as
rádios comunitárias, com o parâmetro de 25W a consubstanciar a "baixa potência", não se aplica
ao  serviço  Rádio  do  Cidadão,  que  é  completamente  diverso,  inclusive  na  sua  finalidade.
Irrelevante o exame da possibilidade de interferência, tendo em conta que a faixa de operação é
compartilhada entre aqueles que possuem outorga do serviço.  7.  O exercício  de atividade de
telecomunicação, através do Serviço Rádio do Cidadão, sem outorga da ANATEL e mediante
equipamento não homologável, caracteriza o tipo penal previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8.
Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

146. Processo: DPF/RN-00714/2016-IP Voto: 2434/2018 Origem:  GABPR13-FVS  -  FELIPE
VALENTE SIMAN

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

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

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

147. Processo: JF/MA-0035619-85.2017.4.01.3700-
INQ

Voto: 2487/2018 Origem:  GABPR6-JGJ  -  JURACI
GUIMARAES JUNIOR

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e
II) em desfavor de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Promoção de
declínio de atribuição em razão de tratar-se de Banco Postal,  havendo cláusula contratual de
ressarcimento em caso de eventuais perdas e danos na prestação de serviços decorrentes de
assaltos, roubos, furtos ou sinistros que deverá ser ressarcido pelo contratante. Discordância do
MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. De acordo com
as informações dos Correios os valores subtraídos pertenciam, em sua integralidade ao Banco do
Brasil (R$ 95.961,09). 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 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. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

148. Processo: 1.14.006.000031/2018-05 Voto: 2297/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Inquérito policial veiculando a ocorrência de possível crime de uso de documento falso perante
policiais  rodoviários  federais  (CP  art.  304).  O  investigado  foi  autuado  em  flagrante  por  ter
apresentado  CRLV  (Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo)  com  indícios  de
falsificação, bem como em virtude de a placa do veículo constar restrição de roubo/furto, o que
indicou a prática dos delitos previstos nos artigos  180,  304 e 311, todos do CP.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligência. Em relação ao delito de uso de
documento falso (CP, art. 304), verificou-se que já foram adotadas as medidas necessárias para
sua apuração, estando em curso o IPL 00156/2017. Já em relação aos crimes de receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há indicativos de eventual conexão
com o crime de uso de documento falso.  Em que pese os dois  primeiros delitos terem sido
conhecidos  quando  da  abordagem  da  polícia  rodoviária  federal,  não  se  mostram  presentes
elementos  que  permitam  concluir  pela  conexão,  sendo  delitos  independentes  entre  si  e
autônomos. 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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149. Processo: 1.16.000.000770/2018-74 - Eletrônico Voto: 2352/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação particular apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão, a qual relata supostas irregularidades praticadas em uma creche pela
proprietária  da  instituição.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

150. Processo: 1.25.000.000338/2018-74 - Eletrônico Voto: 2423/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do 6º Juizado Especial Cível de Curitiba/PR,
comunicando possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) consistente na
utilização,  em feito  que  tramitou  naquele  Juízo,  de  RNE (Registro  Nacional  de  Estrangeiro).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Documento  supostamente  falsificado
utilizado perante Juízo estadual.  Pertinência  da Súmula nº 546 do STJ: "A competência para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor".
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

151. Processo: 1.30.001.001087/2018-75 Voto: 2478/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima noticiando irregularidades ocorridas na cruz vermelha do
estado  do  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª
CCR/MPF). Crimes que tem ligação com a Operação Genebra, deflagrada pelo MPDFT contando
com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Inexistência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e  específico da União,  de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

152. Processo: 1.34.043.000152/2018-18 Voto: 2431/2018 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 previsto no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal. Divulgação
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de  produto  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

153. Processo: DPF/SAL/PE-00020/2016-INQ Voto: 2435/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de Amparo Social ao Idoso. Certidão de nascimento da beneficiária supostamente falsa.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Após várias diligências não foi possível
localizar a beneficiária, bem como restou apurado que provavelmente ela usou nome fictício, uma
vez que o laudo papiloscópico apontou não ser possível determinar a identidade dela no sistema a
partir das digitais registradas no Prontuário de Identificação Civil. As circunstâncias dos fatos ora
em apuração não possibilitam vetores de investigação capazes de identificar a 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.  Outrossim,  quanto  ao  fato  da  Falsificação  do  Prontuário  de
Identificação Civil do Instituto de Identificação do Estado do Piauí, não se observou lesão a bens,
serviços ou interesses da União. Ausente atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

154. Processo: DPF/AM-00924/2013-INQ Voto: 2351/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339)
perpetrado, em tese, por servidores aposentados da Universidade Federal do Amazonas, tendo
em vista o oferecimento de representação contra Procuradora Federal por crime de calúnia, cujo
inquérito  policial  foi  arquivado  por  atipicidade.  Segundo  consta,  no  bojo  de  ação  judicial,  a
Procuradora  Federal  questionou  a  autenticidade  de  documento  carreado  aos  autos  pelos
servidores, fato que ensejou a referida representação criminal. Considerando o arquivamento do
caderno policial respectivo, foi instaurado o presente IPL a fim de apurar a prática de possível
crime de denunciação caluniosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O delito de
denunciação caluniosa exige para sua configuração o dolo do agente em imputar a outrem a
prática de fato definido como crime, sabendo que é inocente. O elemento subjetivo do tipo penal é
o  dolo  direto,  pois  o  dispositivo  exige  a  ciência  do  agente  acerca  da  inocência  da  vítima.
Inexistência  de  elementos  suficientes  para  configuração  do  delito  de  denunciação  caluniosa,
tendo em vista  que  a investigação  não apresentou indícios  mínimos que  comprovem que os
investigados  agiram  dolosamente  ao  formularem  a  representação  contra  a  Procuradora.  Os
servidores,  pelo  contrário,  atuaram  dentro  dos  seus  direitos,  uma  vez  que  se  sentiram
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prejudicados ante a alegação de que os documentos por eles apresentados eram supostamente
falsos.  Não  verificação  do  elemento  subjetivo  do  tipo.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: DPF/CE/JN-00205/2016-INQ Voto: 2492/2018 Origem:  GABPRM1-LMS  -  LIVIA
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  indevido  de
benefício previdenciário após óbito da titular.  Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Caso  no  qual  mesmo  após  diversas  diligências  empreendidas  pela  autoridade  policial,  não
conseguiu-se  descortinar  a  autoria  dos  saques.  Inexistência  de  indícios  mínimos  de  autoria
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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

156. Processo: DPF-OPE-00047/2015-INQ Voto: 2490/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposta prática de tráfico internacional de drogas (art. 33 c.c. com o art. 40, I, da
Lei n.º 11.343/2006). Denuncia realizada junto ao Poder Judiciário de Oiapoque, relatando que
cidadão estaria envolvido com o tráfico de drogas naquela localidade. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligencias investigatórias, não foram colhidos
quaisquer elementos indiciários da prática de crime de tráfico  internacional  de entorpecentes.
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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

157. Processo: DPF/RO-0397/2015-INQ Voto: 2299/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.  299) em razão de
apresentação  de  informação  falsa  ao  CREA/RO.  Profissional  teria  exercido  a  função  de
responsável técnico de empresa privada, momento no qual teria omitido a sua condição de perito
criminal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). A informação prestada pelo investigado
em quadro técnico do CREA/RO, no que diz respeito à condição de funcionário público, encontra-
se  visivelmente  com  erro  material,  tendo  em  vista  que  em  um  primeiro  preenchimento  o
investigado  assinalou  "não"  no  espaço  para  Funcionário  Público  e,  posteriormente,  em  um
segundo  preenchimento,  assinalou  "sim"  para  o  referido  campo.  Não  há  nos  autos  outros
documentos  suficientes  para  comprovar  a  materialidade  delitiva.  Conforme  depoimentos
prestados,  o  presente  inquérito  está  relacionado  às  eleições  da  presidência  do  CREA/RO,
tratando-se, portanto, de disputas corporativas, mas não da prática de crime. Atipicidade do fato
investigado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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158. Processo: DPF/SAL/PE-00198/2016-INQ Voto: 2429/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento
irregular do benefício de salário-maternidade. Beneficiária que, na condição de segurada especial,
não teria comprovado o período mínimo de carência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Caso oriundo da investigação levada a cabo no âmbito da "Operação Depuração", que
apurou a concessão fraudulenta por servidora do INSS de inúmeros benefícios previdenciários.
Diligências.  Investigada  que  não  teve  conhecimento  do  esquema  fraudulento  e  pleiteou  o
benefício  regularmente,  sem  qualquer  artifício  fraudulento.  Inexistência  de  indícios  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000037-1-INQ Voto: 2483/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  irregularidades  na  percepção  de  benefício
relativo ao Programa Bolsa Família por investigada cujo grupo familiar, à época da fiscalização,
possuía renda per capita superior à estipulada pelo programa federal (CP, art. 171, § 3º). Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verificação  de  que  a  renda  per  capita  da
investigada ultrapassou o patamar estabelecido no programa por curto período de tempo, em
virtude da morte de seu padastro e a percepção de pensão em virtude do ocorrido. Caso em que
não  se  prestou  informações  falsas  para  manutenção  irregular  do  benefício.  Ausência  de
comprovação do 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

160. Processo: PRM/JAL-3427.2018.000015-0-INQ Voto: 2420/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) de ordem judicial por
parte do Gerente Geral da agência da CEF em Jales/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Constatação de que houve atraso no encaminhamento da resposta à ordem judicial
em razão de falhas administrativas da empresa pública ante o excesso de demandas à época,
justificadas pelo gerente. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a
ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: SR/DPF/PI-0463/2017-IPL Voto: 2477/2018 Origem:  GABPRM1-LDCF  -
PATRICK AUREO EMMANUEL DA
SILVA NILO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Representação Fiscal para fins
penais noticiando que empresa individual teria deixado de recolher imposto de renda retido na
fonte (IRRF) e contribuição social retida na fonte (CSRF), totalizando uma dívida tributária de R$
9.480,73. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Consoante recente decisão do STJ
confirmando  a  necessidade  de  alinhamento  jurisprudencial  ao  entendimento  reiterado  pelo
Supremo Tribunal Federal (Resp nº 1.709.029/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe  04/04/2018),  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. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: SR/PF/CE-00784/2012-INQ Voto: 2437/2018 Origem:  ASSJUR/PRCE  -
ASSESSORIA  JURIDICA  DA
PR/CE

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II) e de receptação (CP, art.
180, §3º) praticados em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato
de que indivíduos  interceptaram caminhão que transportava  carga postal  e  subtraíram várias
encomendas,  dentre  elas  um  processador  de  áudio  digital  que  foi  posteriormente  vendido.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Quanto  ao  crime  de  roubo,  após
diligências,  não foi  possível  identificar  os  suspeitos.  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. No que tange ao crime de
receptação, tem-se que a conduta criminosa foi perpetrada no ano de 2012 e que a pena máxima
abstratamente cominada é de 1 (um) ano, restando, portanto, extinta a punibilidade (CP, art. 107,
IV) pela prescrição da pretensão punitiva (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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

163. Processo: 1.13.000.000050/2017-30 Voto: 2442/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: PIC. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor do INSS, tendo em
vista a possível concessão irregular de benefício previdenciário. Suposta pactuação de contrato
de comodato para obtenção de aposentadoria por idade rural. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Caso em que o investigado fazia jus ao benefício previdenciário independente
da existência do contrato de comodato. Quanto a possível concessão de outros benefícios com a
apresentação  de  contratos  de  comodato  falsos,  a  autarquia  federal  informou  ser  inviável  a
identificação de tais benefícios.  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

164. Processo: 1.13.000.000402/2017-57 Voto: 2436/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: PIC instaurado para apurar a suposta prática do crime descrito no art.  20 da Lei nº 4.947/66.
Relato de que seguranças estariam impedindo pessoas de transitarem por trecho de praia em
frente  a  determinado  condomínio.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Inspeção  realizada  in  loco  que  não  revelou  a  ocorrência  do  crime  em comento
tampouco outras ilegalidades. Ausência de materialidade delitiva. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

165. Processo: 1.14.003.000194/2017-29 - Eletrônico Voto: 2438/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

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

Ementa: PIC. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído à presidente
de  câmara  de  vereadores.  Desconto  de  valores,  a  título  de  contribuição  previdenciária,  de
remuneração de servidor e ausência de repasse de tal verba à Previdência Social. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Crédito
tributário  que  se  encontra  com exigibilidade  suspensa,  em face  da  adesão  ao  parcelamento
especial  de  débitos  previdenciários  dos  entes  federativos  instituído  pela  Lei  nº  13.485/2017.
Parcelamento que se equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade. Ademais, no
caso  particular,  informação  do  fisco  no  sentido  de  que  as  parcelas  estão  sendo  liquidadas
regularmente. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.15.000.000216/2018-24 - Eletrônico Voto: 2439/2018 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$ 1.000.00 à campanha 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. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

167. Processo: 1.15.003.000117/2018-12 - Eletrônico Voto: 2499/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  cidadão
noticiando suposta irregularidade em título  de capitalização.  Revisão de arquivamento (LC nº
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75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia confusa, na qual o representante não logrou êxito em especificar
qual  a  irregularidade  a  ser  investigada,  bem  como  descrever  o  objeto  de  sua  reclamação,
dirigindo-se, também, contra a atuação da Corregedoria-Geral da Justiça Federal. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

168. Processo: 1.16.000.000722/2018-86 - Eletrônico Voto: 2271/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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  03 (três)  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 capuz. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

169. Processo: 1.21.001.000077/2017-41 Voto: 2480/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o fim de auxiliar e acompanhar a investigação de
delitos de tráfico de drogas e organização criminosa apurados no bojo do Inquérito Policial nº
0096/2015/DPF/DRS/MS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento que
já  cumpriu  a  finalidade  para  a  qual  foi  instaurado.  Esgotamento  do  objeto.  Homologação do
arquivamento.

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

170. Processo: 1.22.000.001428/2017-11 Voto: 2443/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício oriundo da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª
Região/MG, pelo  qual  encaminha notícia criminis  anônima noticiando supostas irregularidades
praticadas por empregador. Ausência de depósito do FGTS e INSS, atrasos no pagamento dos
salários e não pagamento de horas extras. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). O
simples  ato  do  empregador  não  depositar  o  FGTS na  conta  dos  empregados  não  pode  ser
considerado  crime.  Aplicação  do  Enunciado  58 da  2ª  CCR.  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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

171. Processo: 1.22.020.000013/2018-65 Voto: 2510/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Noticia anônima relatando suposta prática do crime de apropriação previdenciária
(CP,  art.  168-A) por  sociedade empresária.  Revisão  de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).
Informação genérica.  Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente
deixaram  de  ser  repassados  para  a  autarquia  previdenciária.  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

172. Processo: 1.22.020.000198/2017-27 Voto: 2427/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

173. Processo: 1.22.020.000347/2017-58 Voto: 2300/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima, dando conta de que, no município de
Matipó/MG,  os  integrantes  de  uma família  estariam se  valendo  de  empresas  "laranjas"  para
sonegar impostos. O representante também noticiou a prática de crime de redução à condição
análoga  à  de  escravo  por  membros  da  referida  família  em  fazendas  no  Acre.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Os fatos relatados já são objeto de investigação e ação penal
imputados a supostos membros da família mencionada. Não há, na representação, a narrativa de
fatos criminosos que já não tenham sido objeto de investigação. O representante apenas enumera
um conjunto de pessoas jurídicas que formariam o grupo empresarial familiar, o que, em si, não
atrai qualquer suspeita. Ausência de informação indicativa da prática de novo delito que possa
ensejar uma investigação. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do
arquivamento.

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

174. Processo: 1.22.021.000003/2017-39 Voto: 2476/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falsificação e uso de selo ou sinal público
(CP, art.  296, II  e §1º).  Perito judicial  teria se utilizado do brasão da Universidade Federal de
Minas Gerais sem autorização da Autarquia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Em oitiva,  o  investigado  alegou  que  o  único  intuito  do  uso  do  brasão  em suas
manifestações técnicas seria de indicar e comprovar que se graduou na instituição UFMG. O tipo
penal em questão exige, além do uso indevido de selo ou sinal público, a obtenção de vantagem
para o agente ou terceiro em prejuízo de alguém. Na hipótese, não se infere que o brasão da
UFMG trará maior credibilidade à perícia, beneficiando assim o perito nomeado, a colocar em
dúvida a imparcialidade do juízo. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

175. Processo: 1.29.000.001098/2018-86 - Eletrônico Voto: 2425/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, §2º, incisos I) em desfavor da CEF. Relato de que,
em 17/07/2017, foram furtadas 2 câmeras de vigilância da sala de autoatendimento de agência da
CEF em Porto Alegre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que o
local não foi preservado para perícia e não foi possível coletar fragmentos de impressões digitais
aptos à confronto com base de dados. Inexistência de imagens, testemunhas e vestígios materiais
idôneos a nortear uma linha investigativa capaz de esclarecer autoria delitiva. Homologação do
arquivamento.

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

176. Processo: 1.30.001.000634/2018-03 Voto: 2411/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC 75/93, ARTIGO 62, IV). NOTÍCIA TERATOLÓGICA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1.  Notícia de Fato instaurada a partir  de representação particular,  em que se noticia possível
quebra de sigilo fiscal atribuída à ex-cônjuge do representante, que teria obtido, em 17/03/2011,
na constância do casamento, extratos de Declarações de Rendimentos a ele atinentes, por meio
do  sítio  eletrônico  da  Receita  Federal.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito  considerando  inexistir,  no  caso,  indícios  de  prática  de  ilícito  penal,
asseverando  que  o  divórcio  do  noticiante  com a  ex-mulher,  não  precedido  de  separação  de
corpos,  foi  homologado  em  03/09/2014,  concluindo,  portanto,  "que  no  ano  de  2011  ambos
residiam sob o mesmo teto e mantinham laços de matrimônio, sendo desarrazoado falar-se de
sigilo fiscal entre os então cônjuges". Ressaltou, ademais, que "não há indicativo, nos autos, de
que a declaração tivesse sido obtida irregularmente, mediante atuação de servidores da Receita
Federal".  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  informações
consistentes que possam satisfazer minimamente um juízo de plausibilidade. O representante não
trouxe  aos  autos  qualquer  prova  nova  ou  indícios  da  existência  de  ilícito,  faltando  clareza  e
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materialidade  mínimas  que  justifiquem  a  instauração  de  procedimento  investigatório.  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

177. Processo: 1.33.000.000527/2018-75 - Eletrônico Voto: 2497/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) contra o INSS. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Conforme se verificou, não há narrativa de crime,
apenas  disputa  de  benefício  previdenciário  entre  particulares.  Inexistência  de  indícios  de
cometimento de crime. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

178. Processo: 1.33.009.000012/2018-95 - Eletrônico Voto: 2424/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento irregular
do  benefício  de  pensão  por  morte.  Contribuições  previdenciárias  recolhidas  após  o  óbito  do
segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Investigada  que
pleiteou o benefício acreditando ter direito a ele, sem qualquer artifício fraudulento, tanto que as
guias  para  pagamento  das  contribuições  em  atraso  foram  expedidas  pelo  próprio  INSS.
Inexistência de dolo de fraudar. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.34.001.010689/2017-93 Voto: 2412/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Diversas  representações  formuladas  pelo  mesmo  cidadão  e  encaminhadas
rotineiramente  à  Sala  de  Atendimento  ao Cidadão,  contendo informações desconexas e sem
nenhum conteúdo verossímil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia
genérica,  tratando-se  apenas  de  divagações  sobre  fatos  e  vivências  do  indivíduo,  os  quais
possivelmente  estão  misturados  com  situações  assistidas  em  noticiários,  numa  lógica
compreendida apenas por ele. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
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180. Processo: JF/PR/CUR-5005647-
58.2018.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 2288/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição bancária privada,
para aquisição de veículo. Remessa dos autos pela Justiça Estadual, por entender que os fatos
configuram o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio, aduzindo que a conduta caracteriza o crime de estelionato contra particular,
cuja competência é da esfera estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Incidência da Orientação nº 31 desta 2ª Câmara: "A contratação de operação de crédito
com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular,
perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização
de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira
e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art.  171 do Código Penal,  não
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada". Competência
da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação,  por  esta  2ª  CCR,  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual para persecução do delito. Caracterização de conflito de atribuições
entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República, conforme preconizado
na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF
(ACO nºs 1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-
Geral da República.

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

181. Processo: JF/PR/CUR-5013288-
70.2013.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 2460/2018 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. A il.
Procuradora da República oficiante requereu judicialmente o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. Discordância do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR. Remessa dos autos
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Recente entendimento firmado pela
2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00
(683ª Sessão de Revisão,  de 31/7/2017) a  respeito  da matéria.  Edição da Orientação nº  31,
estabelecendo que "A contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de
veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de
terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos falsos, é conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação,  de  23/10/2017).  Conflito  de  atribuições  entre  MPF  e  MPE  já  dirimido  pelo
Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, a existência de conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  ajusta  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Insistência  no  declínio  de
atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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182. Processo: PR/SP-3000.2017.001612-7-INQ Voto: 2455/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 304 e
171, §3º, do Código Penal, ambos na forma tentada, decorrente da apresentação de cópia de
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS com autenticação falsa perante a agência TRT de
Belo Horizonte da Caixa Econômica Federal, em benefício de empresa privada demandada em
reclamatória trabalhista. Promoção de arquivamento com relação ao crime do art. 171, §3º, do CP
formulado com base na ineficácia do meio, uma vez que a guia teria sido prontamente identificada
como inautêntica e retida pela CEF antes que se lhe pudesse causar algum prejuízo. Declínio de
atribuições ao MPE para apurar o crime remanescente, de uso de documento falso. Discordância
do Juízo da 35ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais quanto ao declínio. Remessa dos autos
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Conforme enunciado pelo Juízo
de origem, o arquivamento dos presentes autos se mostra prematuro, pois neles há a notícia de
que  o  Juízo  trabalhista  expediu  ordem  de  transferência  do  depósito  recursal  à  empresa
fraudadora com base em documentação contrafeita, sendo que tal fato não foi objeto de devida
apuração, sequer tendo sido abordado na respectiva promoção de declínio de atribuições. Por
essa razão  as  investigações merecem prosseguimento em âmbito  federal,  especialmente por
envolver a potencial fraude ocorrida em âmbito trabalhista, com evidente afetação de interesses
da União. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

183. Processo: PR/SP-3000.2017.003355-1-INQ Voto: 2415/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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184. Processo: JF-BRI-0001309-39.2017.4.03.6144-
PCD

Voto: 2488/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  44ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
BARUERI/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 347 DO CP.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  1.  Procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar
possível prática do crime descrito no art. 347 do CP, tendo em vista notícia de que o investigado
teria ajuizado duas ações perante foros distintos (Justiça do Trabalho e Justiça Comum Estadual),
cujos  fatos  teriam  ocorrido  na  mesma  data  e  horário,  mas  com  narrações  completamente
diferentes.  2.  O il.  Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na
atipicidade.  3.  A MM.  Juíza  Federal  discordou  do  arquivamento,  considerando  necessário  o
aprofundamento  das  investigações.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  4.  Possibilidade  de
realização de outras diligências investigatórias, como, por exemplo, a juntada de cópia integral
dos  autos  da  reclamação  trabalhista  e  da  ação  cível,  para  verificação  de  eventual  uso  de
documento  falso,  falsidade  documental  ou  ideológica.  5.  Arquivamento  prematuro.  6.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir nas investigações.

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

185. Processo: JF/PR/CUR-5031634-
67.2016.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2479/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  dos  crimes  de  estelionato  ou,  subsidiariamente,  falsidade
ideológica por advogado em ações trabalhistas manejadas contra instituição bancária, e do crime
descrito no art. 342 do CP por testemunha perante a Justiça do Trabalho. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 1) Quanto ao suposto cometimento de falso e estelionato,
restou apurado nos autos que, por impossibilidade de contraprova, não seria possível  aferir  a
veracidade das tabelas usadas pelo patrono na propositura das reclamatórias trabalhistas com
base em um suposto plano de cargos e salários do banco reclamado, de modo também que a
divergência entre as tabelas empregadas nas ações não serviria, por si só, para a configuração
dos aventados delitos. Materialidade delitiva não demonstrada. 2) Quanto ao delito do art. 342 do
CP,  entendimento  de que,  para  a  configuração do crime em questão,  é  necessário  que haja
divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o
que não restou demonstrado nos autos. Ausência de indícios 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,  sem
prejuízo da aplicação 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

186. Processo: JF/PR/CUR-5038461-
60.2017.4.04.7000-TERCIR -
Eletrônico 

Voto: 2486/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331). MPF: ARQUIVAMENTO
COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART.
28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  OFENSA  À  FUNCIONÁRIA  PÚBLICA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
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1. Procedimento criminal instaurado para apurar possível crime de desacato (CP, 331), tendo em
vista notícia de que cliente da Caixa Econômica Federal, durante atendimento realizado em uma
agência, teria chutado, em um momento de fúria, mesa da referida empresa pública federal. O
objeto (mesa) teria atingido uma funcionária da agência, causando-lhe desconfortos na região
abdominal. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base na
atipicidade, por entender que a conduta teria sido praticada em razão de um descontentamento
com uma regra interna de atendimento da instituição,  e não para humilhar ou menosprezar a
funcionária pública no exercício de suas funções. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa à
2ª  CCR/MPF.  3.  Como bem observado pelo  magistrado,  verifica-se  que a investigada  teve  a
intenção de ofender a funcionária, uma vez que, da análise das imagens constantes dos autos,
ficou evidente que, com a força utilizada no golpe, a mesa poderia atingir violentamente a agente
pública,  bem  como  causar  lesão  mais  grave  do  que  a  relatada.  4.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

187. Processo: JF-RJ-0502411-91.2017.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 2491/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) perante a 18ª Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro. Testemunha teria faltado com a verdade ao afirmar que não era
amiga  da  parte  reclamante.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  indícios  de
materialidade delitiva. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV, da LC nº 75/93. A simples verificação de amizade em rede social entre a testemunha e a parte
autora da reclamação trabalhista não configura a prática do crime de falso testemunho. 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 juridicamente relevantes, o que não
restou demonstrado nos autos. Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão da causa,
uma vez que foi desconsiderado pelo Juízo trabalhista. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou
vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/10/2015,  unânime.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

188. Processo: JF-RJ-0509016-24.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 2456/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

189. Processo: JFRS/POA-5020032-
36.2017.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 2449/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com fins à apuração de crimes financeiros praticados no município de
Erechim/RS em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal consistente na liberação
de financiamento a descoberto. Estando alguns dos investigados já denunciados pelos delitos
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tipificados nos artigos 4º, 17 e 19 da Lei nº 7.492/86 e outros pela prática do delito do art. 171,
§3º, do CP, o MPF promove o arquivamento do feito quanto aos delitos previstos nos artigos 5º e
6º da Lei nº 7.492/86 e do art. 312 do CP, seja porque foram absorvidos pelos primeiros ou porque
não houve materialidade devidamente caracterizada. Além disso manifesta-se pelo arquivamento
dos estelionatos ocorridos anteriormente ao ano de 2005, em razão da prescrição. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme  relatado  na  promoção  ministerial  de
arquivamento,  "não  se  tem  por  caracterizado  o  desvio  de  recursos  da  CEF  (art.  5º),  ou  a
prestação de informação falsa (art. 6º), dado que tais condutas se apresentam como elementares
do tipo de estelionato, assim como da figura prevista no art.  19 da Lei nº 7.492/86, condutas
segundo as quais, mediante fraude ou ardil, no caso a inserção de dado inexato em documento
bancário,  foi  a  Caixa  Econômica  Federal  levada a erro  e  levada a conceder,  indevidamente,
empréstimo ou  financiamento,  aos  agentes  ora  denunciados",  além de  considerar,  quanto  ao
delito de peculato, "que também não se tem por caracterizado, uma vez que não houve o desvio,
ou a apropriação de recursos da instituição financeira, mas a colocação da CEF em erro para o
fim  de  obter  ganho  econômico,  ou  ainda  a  celebração  de  financiamento  mediante  fraude,
justamente as figuras previstas no art.  171,  parágrafo terceiro,  do CP, e no art.  19 da Lei  nº
7.492/86".  Quanto  aos  estelionatos  praticados  anteriormente  ao  ano  de  2005,  de  fato  estes
estavam, ao tempo da denúncia, abrangidos pela prescrição. Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: JFRS/POA-5050142-
18.2017.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 2462/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  DENÚNCIA.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP.  DIVERGÊNCIA
ENTRE  MAGISTRADO  E  MEMBRO  DO  MPF  QUANTO  À  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA DOS
FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Denúncia oferecida pelo
Ministério Público Federal em desfavor de funcionários da Caixa Econômica Federal e terceiros
pela prática dos crimes previstos nos artigos 17 e 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, por
alguns, e do delito do art. 171, §3º, do CP, por outros. 2. Decisão do Juiz Federal determinando a
emenda da denúncia, por considerar que os fatos ali descritos melhor se enquadrariam em um
único tipo penal, diverso dos originalmente imputados, qual seja, o do art. 4ª da Lei nº 7.492/86,
mormente porque este permitiria a caracterização do concurso de agentes. 3. O Procurador da
República deixou de emendar a denúncia, por considerar que os tipos inicialmente imputados
seriam os mais específicos para as diferentes formas de participação de cada réu na empreitada
delitiva. 4. Discordância do magistrado e remessa do autos a 2ª CCR, por aplicação analógica do
art.  28 do CPP.  5.  Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito,  implícito ou indireto,
descabida é a remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Revisão, já que a ela não é dado o poder
de rever o conteúdo da manifestação do órgão do MPF quanto à imputação dos fatos típicos. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

191. Processo: JF-SOR-0008071-76.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2432/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  APREENSÃO  DE  1.200  MAÇOS  DE
CIGARRO  CONTRABANDEADOS.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
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1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no art. 334-A do
Código Penal, haja vista a apreensão, em poder da investigado, de 1.200 (mil e duzentos) maços
de cigarro de origem estrangeira,  desacompanhados da documentação comprobatória  de sua
introdução regular no território nacional. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juízo  Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Infere-se da leitura dos arts. 45 a
54 da Lei nº 9.532/97 que, embora a importação de cigarros de fabricação estrangeira e de livre
comercialização no país de origem não seja totalmente proibida, as exigências que devem ser
atendidas para a realização da operação a tornam mais restrita. Descumpridas tais exigências,
configura-se, em tese, o crime de contrabando. 6. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas
que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 7. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida  (1.200  maços  de  cigarro)  supera  o  limite  estabelecido  por  esta  Câmara.  8.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir nas investigações.

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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

192. Processo: JF/SP-INQ-0008046-
54.2011.4.03.6181

Voto: 2461/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL  INSTAURADO  POR  DESMEMBRAMENTO  DA  OPERAÇÃO
SATIAGRAHA.  EVASÃO  DE  DIVISAS  E  LAVAGEM  DE  CAPITAIS  (ART.  22,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DA  LEI  Nº  7.492/1986  E  ART.  1º,  ICISO  VI,  DA  LEI  Nº  96.613/98).  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART.
62-IV). PREMATURIDADE DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial
instaurado para apurar a ocorrência do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98),
tendo em vista a comunicação do COAF relatando Operações financeiras realizadas no Brasil e
no exterior com o possível objetivo de ocultar valores de origem criminosa. 2. Após a rejeição da
denúncia, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não há
justa causa para a persecução penal pela prática de "lavagem" de dinheiro e/ou outro delito,
considerando  a  ausência  de  dados  sobre  eventuais  crimes  antecedentes,  inexistência  de
elementos suficientes acerca da suposta estratégia de branqueamento de capitais e inviabilidade
prática da adoção de diligências complementares. 3. O Juiz Federal, entendendo ser prematura a
conclusão do membro do MPF, remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Necessário o prosseguimento das diligências
no sentido de esclarecer a origem dos recursos movimentados entre os envolvidos, especialmente
os que constam dos RIFs/COAF, para que se possa afastar, com segurança, a possível prática
dos crimes em comento. 5. 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. José
Adonis Callou de Araújo e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

193. Processo: 1.05.000.000043/2018-91 Voto: 2353/2018 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  doação  eleitoral  irregular  (art.  350  do  Código  Eleitoral).  Os  fatos
envolvem, em princípio, autoridade com foro por prerrogativa de função, na condição de atual
prefeita do município de Mirandiba/PE. A suposta doação consistiu na cessão de um veículo à
candidata  para uso em sua campanha nas eleições de 2016,  cujo  valor  foi  estimado em R$
3.321,45. Indícios de falsidade da declaração de doação eleitoral prestada pela então candidata e
atual prefeita do município de Mirandiba/PE à Justiça Eleitoral no tocante à cessão do referido
veículo automotor, tendo em vista que o companheiro da suposta doadora afirmou que o veículo
nunca foi objeto de empréstimo ou cessão, tampouco para campanha de nenhum candidato, mas
sim  de  compra  e  venda.  A Procuradoria  Regional  Eleitoral  em Pernambuco,  no  âmbito  cível
eleitoral, homologou o arquivamento da presente Notícia de Fato em relação à doação irregular,
ante  o  transcurso  do  prazo  para  propositura  de  representação  eleitoral.  Os  autos  foram
encaminhados a esta 2ª CCR para análise de matéria criminal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. As declarações foram prestadas pelo companheiro da proprietária
do veículo que teria sido objeto de cessão, visto que esta, à época, estava em repouso em razão
do  nascimento  de  seu  filho,  fato  que  impossibilitou  que  ela  prestasse  esclarecimentos  à
Promotoria de Justiça.  O veículo  teria sido vendido pelo  valor de R$ 12.500,00,  em espécie,
porém não foi apresentado nenhum recibo referente à transação, bem como os certificados de
registro e de licenciamento do automóvel encontravam-se no nome da proprietária, companheira
do declarante. Após a decisão de arquivamento na esfera cível, foram juntados aos autos recibo
eleitoral  e  contrato  de  cessão  de  uso  a  título  gratuito  referente  ao  veículo,  no  valor  de  R$
3.321,45, ambos assinados pela Prefeita e pela proprietária do veículo. Não restou comprovada a
participação  da  Prefeita  em  possível  prática  do  delito  do  art.  350  do  CE.  Homologação  do
arquivamento.

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

194. Processo: JF-AM-0021184-93.2013.4.01.3200-
PCJS

Voto: 2463/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CRIME
PREVISTO NO ART. 334, DO CP. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI Nº 9.099/95
E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA
DE  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS.  INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DE
OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pela
prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal. 2. O Procurador da República deixou de
oferecer a proposta de suspensão condicional do processo ao argumento de haver ao menos três
circunstâncias que devem ser consideradas e que elevam a pena no caso concreto para além do
mínimo: (1) o significativo valor iludido com o descaminho praticado (R$43.890,086); (2) que, para
prática do delito de descaminho, os réus se utilizaram de falsa Declaração de Importação (com
valor  de  mercadoria  subfaturada),  quando  do  desembaraço  aduaneiro  perante  a  autoridade
alfandegária; e (3) o crime foi perpetrado quando da importação de 8 (oito) carros de luxo " 02
Nissan Murano SL, 02 Nissan Murano LE AWD e 04 Saturn Sky. 3. Remessa dos autos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP, por analogia (Súmula
696 do STF), c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do CP
estabelecem requisitos  objetivos  e  subjetivos  para  o  deferimento  do  benefício  de  suspensão
condicional  do  processo.  5.  Ocorre  que,  quanto  aos  requisitos  subjetivos,  verifica-se  que  a
apreciação negativa das circunstâncias, dos motivos e da conduta social da agente impedem o
oferecimento da benesse pelo MPF. 6. No caso dos autos, como bem ressaltou o Procurador da
República oficiante, o significativo valor iludido com o descaminho praticado (R$43.890,086); o
uso  de  falsa  Declaração  de  Importação  (com  valor  de  mercadoria  subfaturada),  quando  do
desembaraço  aduaneiro  perante  a  autoridade  alfandegária;  e  a  destinação  do  crime  para  a
importação  de  8  (oito)  carros  de  luxo  impedem  o  uso  do  mecanismo  de  despenalização,
especialmente  porque  a  apreciação  desses  aspectos  da  prática  delitiva  implica,  no  caso,
valoração negativa de "circunstâncias" que interferem na aferição da menor reprovabilidade do
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delito em questão,  de modo a obstar  a concessão do benefício.  7.  O não preenchimento de
requisito de admissibilidade impede o oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal.
Precedente do STJ: (STJ - Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge Mussi, DJE : 30/11/2009)
8. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento
da ação penal.

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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

195. Processo: 1.14.002.000182/2017-12 Voto: 2457/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  fatos  originalmente  enquadrados  como importunação
ofensiva ao pudor (art.  61 da Lei  de Contravenções)  praticados por professor  do campus do
Instituto Federal da Bahia em Jacobina/BA, no exercício da função, contra aluna sua do curso de
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.  Declínio de atribuições formulado ao Ministério Público
Estadual com base no Enunciado nº 37 desta 2ª CCR (Não é atribuição do Ministério Público
Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo
a  bem,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas). Discordância da Promotora de Justiça ad quem, por considerar que os fatos
melhor se amoldam ao tipo do art. 213 do Código Penal (estupro), uma vez que "o investigado
constrangeu a vítima a permitir que com ele se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção
carnal,  mediante  violência  exercida  ao  segurar  a  vítima  pelo  braço  e  impedir  que  esta  se
libertasse". Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela
Procuradora-Geral  da  República,  conforme  preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do
Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678,
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.

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

196. Processo: 1.34.001.010215/2017-41 Voto: 2493/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO. LC Nº 75/93, ART. 62, VII. ATRIBUIÇÃO DO
SUSCITANTE. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposta prática de crime contra a ordem
tributária por parte de ex-auditor da Receita Federal. 2. Autos distribuídos ao 3º Ofício Criminal da
Procuradoria  da  República  em São  Paulo,  haja  vista  suposta  prevenção  com  o  inquérito  nº
0010621-30.2014.4.03.6181. Entretanto, a il. Procuradora da República atuante nesse Ofício não
reconheceu a prevenção e determinou o retorno deste expediente à Divisão Criminal Extrajudicial
para adequação da distribuição. 3. Após redistribuição, o il. Procurador da República do 20º Ofício
Criminal  da  PR/SP  determinou,  novamente,  o  encaminhamento  do  feito  ao  3º  Ofício,
argumentando,  em  síntese,  que:  a)  a  presente  notícia  de  fato  e  os  autos  nº  0010621-
30.2014.4.03.6181 tratam da mesma matéria; e b) inexiste, no caso, hipótese de cessação da
prevenção. Por fim, solicitou, em caso de discordância, a remessa dos autos a esta 2ª CCR, para
solução do conflito negativo de atribuições. 4. A Procuradora da República oficiante no 3º Ofício
da PR/SP, por sua vez, manteve o entendimento anteriormente exposto, no sentido de que não há
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prevenção, aduzindo que os objetos dos autos em questão não têm identidade ou prejudicialidade
entre  si.  Remessa dos autos à  2ª  CCR,  nos termos do art.  62,  VII,  da LC nº  75/93.  5.  Dos
elementos constantes dos autos,  verifica-se que o inquérito nº 0010621-30.2014.4.03.6181, já
arquivado, teve por objeto a apresentação de documentos falsos, perante a Receita Federal, para
justificar  supostas  despesas  com  instrução.  Já  a  presente  notícia  de  fato  tem  como  objeto
eventual  crime  tributário  decorrente  da  ausência  de  comprovação  de  origem  de  depósitos
bancários e enriquecimento ilícito do investigado. Dessa forma, tratando-se de fatos distintos, não
há que se falar  em prevenção do órgão ministerial  que atuou nos autos do inquérito policial,
mormente por que o feito anterior encontra-se arquivado. 6. Conhecimento do conflito para fixar a
atribuição do Procurador da República ora suscitante.

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

197. Processo: 1.20.002.000029/2018-61 - Eletrônico Voto: 2382/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE FURTO EM DETRIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.  Notícia de fato autuada para apurar suposto
furto  mediante  fraude praticado  em detrimento  da Caixa  Econômica  Federal,  no valor  de R$
1.457,00. Narra o noticiante que terceiro, ainda não identificado, teria efetuado o saque da terceira
parcela  de  seu  seguro-desemprego  em uma agência  da  CEF  no  Estado  do  Ceará.  2.  O  il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância.  3.  O STJ firmou entendimento  no  sentido  de  que  é  inaplicável  o  princípio  da
insignificância ao crime de furto quando a conduta criminosa causar prejuízo superior a 10% do
valor correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato (HC 425.603/SP, Quinta Turma,
DJe  07/03/2018).  4.  Ademais,  no  presente  caso,  nenhuma  diligência  foi  realizada  e  não  há
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução
penal,  restando  evidenciada  a  necessidade  da  realização  de  diligências  mínimas,  como,  por
exemplo, a requisição de informações à CEF a respeito do fato ora narrado. 5. Arquivamento
prematuro. 6. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

198. Processo: 1.20.004.000388/2017-17 - Eletrônico Voto: 2500/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

199. Processo: DPF/JZO/BA-00029/2017-INQ Voto: 2465/2018 Origem:  GABPRM001-ELFM  -
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP,
art. 311). Supostas irregularidades em chassis de veículos. Revisão de declínio (Enunciado nº 33
da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
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Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  n°
1.11.001.000220/2016-60, Sessão n° 668, de 12/12/2016, unânime. Homologação do declínio.

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

200. Processo: DPF-SE-0835/2017-INQ Voto: 2466/2018 Origem: NUCRIM/PRSE - NÚCLEO
CRIMINAL DA PR/SE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de ameaça entre particulares
(CP, art. 147). 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. A 2ª CCR já deliberou pela homologação do declínio em relação
aos fatos ora narrados, no bojo do Procedimento nº 1.35.000.001706/2017-74. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

201. Processo: PR/SP-3000.2017.002076-3-INQ Voto: 2410/2018 Origem:  GABPR20-TLA -  THIAGO
LEMOS DE ANDRADE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
7.716/89,  tendo  em  vista  notitia  criminis  encaminhada  pela  FUNAI  relatando  que  liderança
indígena estaria  sendo vítima de discurso de ódio  e incitação à violência  contra as minorias,
devido a publicações na rede virtual  Facebook que teriam imputado àquela liderança atos de
violência contra mulheres. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Fatos que não
denotam violação a interesses de indígenas coletivamente.  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). Aplicação do Enunciado nº 50
desta  2º  CCR.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

202. Processo: 1.13.000.001718/2017-66 Voto: 2459/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada sigilosamente perante a Sala de
Atendimento  ao Cidadão,  por  meio da qual  o  denunciante  narra  que uma médica,  lotada no
Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM, teria dispensado tratamento desumano a
uma gestante indígena ao deixar de adotar imediato procedimento para a retirada de seu feto
morto, além de outras intercorrências. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Os fatos narrados na representação, além de já serem objeto de apuração no bojo de feito
administrativo que tramita perante a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Estado do
Amazonas, não aponta indícios concretos de afetação a bens, serviços ou interesse da União ou
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de suas entidades, não versando nem mesmo sobre tema sujeito à incidência do disposto no art.
109, XI, da CF (disputa sobre direitos indígenas). Ausência de elementos concretos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

203. Processo: 1.22.013.000051/2018-15 - Eletrônico Voto: 2469/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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. Narra o noticiante que depositou certos valores para o
investigado  e  que  este  desapareceu  sem a  devida  contraprestação.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

204. Processo: 1.29.012.000073/2018-26 - Eletrônico Voto: 2376/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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  empréstimo  consignado,  perante
instituição financeira privada, em nome de segurada do INSS. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da participação de servidor público na
prática delitiva.  Prejuízo  suportado unicamente  por  particular  e  pela  instituição  financeira  que
concedeu  o  empréstimo.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas  entidades.
Precedentes STJ " Terceira Seção: CC nº 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

205. Processo: 1.30.001.000888/2018-13 Voto: 2302/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Possível invasão de
rede  de  computadores  de  empresa  particular  através  de  vírus  de  origem  supostamente
estrangeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2a CCR). Não obstante o crime
ser  supostamente  de  autoria  estrangeira,  não  se  vislumbra,  na  forma  do  artigo  109  da
Constituição da República,  violação a bens,  serviços ou interesses da União,  bem como não
encontra-se o delito previsto em convenção internacional da qual o Brasil seja parte. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

206. Processo: 1.30.005.000080/2018-04 - Eletrônico Voto: 2503/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  de  particular  relatando  a  ocorrência  de
indícios do delito tipificado no artigo 304 c/c 299, ambos do CP, por pessoa que teria falsificado a
assinatura  de  comprovantes  de  estágio  de  uma aluna  do  curso  de Engenharia  Mecânica  da
Faculdade Anhanguera. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos
narrados na representação, atinentes à falsificação e uso de documento falso por particulares
perante instituição particular  de ensino superior,  não aponta indícios concretos de afetação a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  (art.  109,  IV,  CF).  Ausência  de
elementos  concretos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

207. Processo: 1.30.017.000135/2018-39 - Eletrônico Voto: 2468/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de manifestação apresentada, de forma anônima, à Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que particular teria falsificado os antecedentes criminais
para poder trabalhar em uma empresa privada. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

208. Processo: 1.33.009.000036/2018-44 - Eletrônico Voto: 2495/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Cidadão que teria sido lesado em decorrência da prática de pirâmide financeira por
empresa de investimentos. 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
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Estadual.

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

209. Processo: 1.34.003.000133/2018-50 Voto: 2467/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Advogada  teria  se
apropriado indevidamente de valores pertencentes a seu cliente. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de particular. Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Precedente da 2ª CCR (Procedimento
nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

210. Processo: 1.34.005.000028/2018-09 Voto: 2458/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, por meio da qual o denunciante narra que realizou por meio da internet a compra de um
produto que, após o recolhimento da taxa de exportação do país de origem, não lhe foi remetido
pelo vendedor, ao que entende estar configurado o crime de estelionato. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa genérica que não aponta indícios mínimos de
afetação a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
concretos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

211. Processo: 1.35.000.002143/2017-31 - Eletrônico Voto: 2378/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de fraude contra credores, previsto no art. 168 da Lei
11.101/2005,  por  parte  de  sócios  de  empresa  privada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Competência  da  Justiça  Estadual  para  julgamento  de  crimes
falimentares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  n.
1.29.012.000125/2015-11, julgado na Sessão n. 690, de 25/09/2017, unânime. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)
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212. Processo: SRPF-AP-00440/2017-INQ Voto: 2451/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS,
decorrente  da  suposta  falsidade  de  informações  prestadas  por  segurado  quanto  à  suposta
condição de trabalhador rural, além de crime decorrente de suposto recebimento de remuneração
do  Estado  do  Amapá  sem  a  correspondente  contraprestação  laboral,  conforme  informações
extraídas do CNIS. 1) Suposto crime de estelionato previdenciário. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). No caso não há que se falar em fraude contra o INSS, uma vez que restou
demonstrado nos autos que o segurado não tinha conhecimento de sua situação cadastral junto
ao  órgão,  de  modo  que  não  se  logrou  demonstrar  o  intuito  fraudatório  do  investigado  que,
inclusive,  ajuizou  ação  própria  em  busca  do  benefício  previdenciário  que  alega  fazer  jus.
Homologação do arquivamento. 2) Suposto vínculo de trabalho remunerado perante a Assembleia
Legislativa do Estado do Amapá. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Por tal fato não envolver diretamente bens, interesses ou serviços da União e suas entidades,
falece  atribuição  administrativa  ao  Ministério  Público  Federal.  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 e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

213. Processo: DPF/DF-0264/2013-INQ Voto: 2454/2018 Origem: GABPR9-WRAN - WILSON
ROCHA DE ALMEIDA NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal,
por pessoa que estaria oferecendo à venda CNHs falsificadas, por meio da internet. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diversas  diligências  que  restaram
improdutivas. Impossibilidade, pelo decurso do tempo, de se identificar a autoria por meio dos
dados relativos ao e-mail alvo das apurações. Inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea. Autoria 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

214. Processo: DPF/MT-00122/2017-INQ Voto: 2494/2018 Origem:  GABPR4-MBL  -
MARCELLUS BARBOSA LIMA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime descrito no art.  183 da Lei nº 9.472/97. Agentes da ANATEL
constataram o funcionamento clandestino de rádio  em um bairro no município de Cuiabá/MT.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da agência reguladora de que: a)
a estação foi desativada em virtude de falecimento do proprietário; e b) não foi possível o acesso
aos  equipamentos  de  transmissão,  bem  como  a  qualificação  do  proprietário  da  estação
clandestina. Inexistência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

215. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000234-1-INQ Voto: 2303/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
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ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) praticado pelos representantes
legais de sociedade empresarial, tendo em vista o não cumprimento de requisição emitida pelo
Juizado  Especial  Federal  da  3ª  Região  para  que  fossem  apresentadas  cópias  dos  Laudos
Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Conforme termos de declarações acostados aos autos, constata-se que o representante do
setor jurídico da empresa encaminhou os documentos solicitados, embora tardiamente. O simples
transcurso do prazo não é suficiente para caracterizar o delito se não restar comprovado o dolo
em não cumprir a determinação. Não há nos autos provas de que os investigados tivessem a
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

216. Processo: SRPF-AP-00389/2017-INQ Voto: 2389/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho nos autos de ação trabalhista (CP,
art.  342).  Divergências  nas  declarações  prestadas  pela  testemunha  em processo  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.  Ausência de
indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/10/2015,
unânime. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.04.100.000266/2017-86 - Eletrônico Voto: 2511/2018 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de fato. Representante que relata genericamente o suposto uso de equipamentos públicos
municipais na realização de obras em propriedade privada a título de pagamento de promessa
eleitoreira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica, desconexa
e imprecisa, sem narrativa de qualquer elemento concreto que possa orientar uma investigação.
Ademais,  conforme  apontado  na  promoção  de  arquivamento,  o  denunciante,  chamado  a
apresentar maiores esclarecimentos, não pode ser encontrado por nenhum meio. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

218. Processo: 1.13.000.000539/2018-92 - Eletrônico Voto: 2383/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A),
praticado, em tese,  por  representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº
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75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não há crédito tributário definitivamente
constituído ou Representação Fiscal instaurada em face da pessoa jurídica ora investigada. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

219. Processo: 1.13.000.000883/2016-10 Voto: 2386/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  administrativo  de  acompanhamento  de  autos  instaurado  a  partir  do
desmembramento de ação penal em relação a réu citado por edital em 22/06/2012. No bojo do
processo principal foi determinada a adoção de medidas cautelares como condução coercitiva,
inscrição no Sistema Nacional de Procurador e Impedidos (SINPI), expedição de ofício ao Banco
Central para informar sobre contas ativas ou contratos bancários, monitoramento pelas emissoras
de cartões de crédito e expedição de ofício à Polícia Federal para informar sobre registro de saída
do acusado do país, bem como suspensão do processo a do prazo prescricional em 17/01/2013.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  foram  constatados  movimentos
migratórios do acusado até 2013, nem registros em instituições financeiras. Todas as empresas de
cartão de crédito que responderam ao ofício informaram não possuir vínculo de qualquer espécie
com  o  réu.  Em  razão  da  inscrição  do  réu  no  SINPI,  as  chances  deste  conseguir  iniciar
relacionamento  com uma instituição financeira,  utilizando seu nome e CPF,  são  praticamente
nulas. Desnecessidade da manutenção do presente procedimento. Perda do objeto. Homologação
do arquivamento.

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

220. Processo: 1.14.003.000228/2017-85 - Eletrônico Voto: 2498/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Utilização, para
fins privados, de equipamento como repetidor/reforçador de sinal de Serviço Móvel Pessoal " SMP
de determinada operadora de telefonia, sem a devida autorização. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Aparelho apreendido que tinha aptidão, apenas, para amplificar os sinais de
telecomunicações  recebidos.  Medidas  administrativas  adotadas  pela  ANATEL  resultaram  na
completa  solução  do  caso,  sendo  suficientes  para  a  repressão  do  ilícito.  Subsidiariedade do
Direito Penal. Incidência da Orientação nº 30 desta 2ª CCR. No mesmo sentido, decisão proferida
no IPL nº 00645/2016-DPF/MT, julgado na Sessão nº 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

221. Processo: 1.15.000.000898/2018-75 - Eletrônico Voto: 2482/2018 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$ 1.500,00
(mil  e  quinhentos  reais),  por  pessoa  inscrita  como  desempregado  no  Cadastro  Geral  de
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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.  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. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.15.000.000699/2018-67, 709ª Sessão, de
26/03/2018, unânime. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

222. Processo: 1.15.000.001896/2016-31 Voto: 2453/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento preparatório instaurado com base em denúncia genérica oferecida por particular a
respeito de suposta fraude laboratorial quanto ao resultado de teste de paternidade. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Além de a questão em nada afetar o interesse da União e
de  suas  entidades,  a  narrativa,  por  ser  genérica  e  desprovida  de  mínimo  embasamento
documental,  não  merece  prosseguimento.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

223. Processo: 1.15.000.003112/2017-91 - Eletrônico Voto: 2505/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
por parte de gestores municipais que teriam deixado de repassar contribuições previdenciárias
recolhidas de um empregado nos anos de 2003 e 2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Os fatos sob investigação já estão abrangidos pela prescrição, uma vez que o último
recolhimento em folha se deu em setembro de 2004, ou seja, há quase 14 anos, sendo que a
pretensão punitiva relativa ao delito, cuja pena máxima em abstrato é de 5 anos, prescreve em 12
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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

224. Processo: 1.16.000.000949/2018-21 - Eletrônico Voto: 2475/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85. Representantes de empresa
privada teriam descumprido requisições do Ministério Público do Trabalho para apresentação de
documentação sobre a empresa e seus empregados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Não foi possível constatar, até o momento, a imprescindibilidade dos dados requisitados
para  a  propositura  de  eventual  ação  civil  pública.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento.
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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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

225. Processo: 1.17.000.000770/2018-37 - Eletrônico Voto: 2464/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de Fato originada  de expediente  encaminhado pela  Corregedoria  Regional  de Polícia
Federal,  baseado em notícia  crime anônima,  dando conta de que um usuário  da rede social
LINKEDIN estaria solicitando auxílio a um colaborador, ora noticiante, para promover a entrada
ilegal de estrangeiros de origem asiática no país. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal que destacou não haver frações significativas
a investigar a serem extraídas da comunicação entre os interlocutores, a impossibilidade de se
aferir a credibilidade do modus operandi da proposta supostamente criminosa e a existência de
um discurso contraditório, vago, extravagante e fantasioso. Inexistência de elementos suficientes
que permitam esclarecer a autoria e materialidade delitivas. Falta de suporte probatório mínimo
para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

226. Processo: 1.18.001.000567/2017-32 Voto: 2357/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário para a obtenção do benefício LOAS
por  idade,  mediante  apresentação  de  documentos  ideologicamente  falsos.  Procedimento
administrativo instaurado pelo INSS em razão da "Operação Caverna de Platão", que investigou o
uso de documentos ideologicamente falsos, obtidos com auxílio do titular do Cartório de Registro
Civil de Marzagão/GO, que confeccionava e vendia certidões de nascimento tardia preenchidas
com dados falsos de pessoas inexistentes a fim de que terceiros pudessem emitir documentos
para dar sustentação a pedidos de benefícios previdenciários. Foram diversas Notícias de Fato
agrupadas  na  PRM-Anápolis/GO,  com  base  em  procedimento  administrativo  do  INSS  que
buscava  apurar  eventual  participação  de  servidor  da  referida  autarquia  previdenciária  no
processamento dos benefícios requeridos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na
presente hipótese, embora o pedido de benefício em análise tenha sido expedido com base em
documento com forte suspeita de falsificação, não há qualquer indício de que houve, neste caso,
conluio do servidor do INSS para o êxito  na fraude, consoante ficou apurado em sindicância
interna  da  autarquia  previdenciária.  Em um universo  de  mais  de  2.000  (duas  mil)  possíveis
certidões falsificadas, conforme apurou-se na operação mencionada, o servidor sob investigação
cadastrou apenas 02 (dois) pedidos de benefício previdenciário. Ausência de indícios de que o
servidor em questão tenha colaborado para o crime de estelionato previdenciário. Inexistência de
justa causa para 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

227. Processo: 1.18.001.000581/2017-36 Voto: 2485/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível participação de servidor do INSS na concessão irregular de benefício
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previdenciário.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
diligências,  não  se  verificou  indícios  de  envolvimento  do  servidor  na  conduta  criminosa.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

228. Processo: 1.20.000.001952/2016-78 Voto: 2452/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com base na atermação de um contato telefônico
feito por pessoa que teve seu computador apreendido pela Polícia Federal para a apuração do
delito  de pornografia  infantil  praticado por  terceiro  a  quem o bem estava cedido.  Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  narrativa  inicial  não se pode inferir  a  prática de
qualquer delito, de modo que o presente apuratório não deveria ter sido instaurado. Nele consta
apenas  que  a  representante,  supostamente  terceira  de  boa-fé,  estaria  inconformada  com  a
demora na liberação do seu bem apreendido. Homologação do arquivamento.

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

229. Processo: 1.20.002.000181/2017-62 - Eletrônico Voto: 2472/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Narra o noticiante que pessoas estariam trabalhando sem
registro  em  CTPS  e  que  existiria  funcionário  recebendo  indevidamente  seguro-desemprego.
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.
Inexistência  de  qualificação  das pessoas que  estariam nas  condições relatadas.  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

230. Processo: 1.22.020.000220/2017-39 Voto: 2413/2018 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 dos delitos previstos no art. 1º, I, e art. 2º, I, ambos da Lei n.
8.137/90. O investigado teria omitido informações às autoridades fazendárias, em relação a um
empréstimo no valor de R$ 50.000,00, nas datas de 24/06/2015 e 22/07/2015, cuja propriedade
dessa quantia guardaria aparente incompatibilidade com os rendimentos e bens declarados por
ele à Receita Federal nos anos anteriores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  inexistirem  procedimentos  fiscais  concluídos  ou  em
andamento em face do investigado. Não há crédito tributário definitivamente constituído.  STF,
Súmula Vinculante nº 24. Ausência de materialidade para se perquirir acerca da prática do delito
previsto no art. 1º, I da Lei 8.137/90. Da mesma forma, não há elementos que permitam concluir
pela prática do delito previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/90, pois a simples posse do numerário pelo
investigado no ano de 2015 não é,  por  si  só,  incompatível  com os dados de declaração  de
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imposto  de  renda fornecidos  pelo  mesmo ao Fisco  nos  anos anteriores,  não  sendo possível
presumir que tal posse tenha sido ilicitamente omitida. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

231. Processo: 1.22.020.000453/2017-31 Voto: 2484/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto recebimento indevido de
benefício  assistencial  de  amparo  a  pessoa  idosa.  Investigada  teria  apresentado  certidão  de
nascimento  tardia.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Considerando  que  o
registro  tardio  de nascimento  é  um procedimento  legal,  a  sua utilização  para  obter  benefício
assistencial,  por si só, não é capaz de gerar suspeita da prática de fraude contra a autarquia
previdenciária. 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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

232. Processo: 1.24.000.000069/2018-83 - Eletrônico Voto: 2380/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada de forma anônima. Possível crime descrito no art. 171,
§ 3º, do CP. Relato de que particular estaria recebendo, irregularmente, benefício social (Bolsa
Família), tendo em vista não se enquadrar no perfil do programa por ser empresária. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Constatação de que a investigada recebeu o referido
benefício somente nos anos de 2012 a 2014, não estando mais recebendo qualquer valor do
programa.  Ademais,  não há qualquer  registro  de pessoa  jurídica em seu nome.  Carência  de
elementos que indiquem a prática de ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.24.000.000396/2018-35 - Eletrônico Voto: 2355/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de despacho encaminhado pela Procuradoria  Regional  do
Trabalho da 13º Região, com cópia remetida à Receita Federal, noticiando a suposta ocorrência
do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por  empresa.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consta  dos  autos  que  foi  determinado  o
encaminhamento de cópia do despacho à Receita Federal, para a realização de diligências fiscais
na pessoa jurídica apontada,  se constatado eventual  interesse fiscal.  Caso,  após atuação do
Fisco,  venha a se constituir  definitivamente o crédito tributário  elidido,  configurando,  assim,  a
indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal prontamente promoverá a
devida ação penal. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos
para  identificar  quais  contribuições  que  eventualmente  deixaram  de  ser  repassadas  para  a
autarquia previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

234. Processo: 1.29.000.003720/2017-18 - Eletrônico Voto: 2504/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Informações  encaminhadas  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  da
Procuradoria-Geral da República pelo Ministério Público Paraguaio, referentes a documentação
apreendida  na  sede  da  Confederação  Sul-Americana  de  Futebol  "  Conmebol,  da  qual  se
depreende possível prática, dentre outros delitos, de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
e de lavagem de capitais envolvendo empresas de marketing esportivo, dirigentes e clubes de
futebol. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os presentes autos, contudo, referem-
se  exclusivamente  aos  fatos  envolvendo  um  clube  de  futebol  específico,  sediado  em  Porto
Alegre/RS, tendo sido identificado grande volume de documentos relacionados ao clube gaúcho,
notadamente, ordens de pagamentos e dados referentes à participação em eventos esportivos na
América Latina. No entanto, verifica-se que a totalidade dos documentos em que há referência
expressa  ao  clube  investigado  indicam o  recebimento  de  valores  através  de  conta  bancária
mantida no Brasil, junto ao Banco do Brasil, ou seja, os valores não apenas tiveram como destino
exclusivamente o Brasil, como também foram depositados em conta titulada pelo próprio clube,
situações  que  demonstram a  regularidade  das  operações  identificadas e  afastam os  indícios
iniciais de eventual crime contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de capitais. Assim,
uma vez inexistindo elementos que comprovem a efetiva participação do clube investigado em
esquema destinado à prática de crimes previstos na Lei nº 7.492/86 e nº 9.613/98, injustificável é
o prosseguimento  das  investigações,  com as  ressalvas  do  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 e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

235. Processo: 1.29.008.000077/2018-73 - Eletrônico Voto: 2473/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desacato (CP, art.  331). Servidora do Cartório Eleitoral  de
Santa  Maria  teria  sido  desacatada  e  agredida  fisicamente  (tapa  na  mão  e  no  rosto),  nas
dependências do órgão público, por uma mulher no dia 29/01/2018. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Vítima informou que não conseguiu identificar a suposta agressora. Ausência
de imagens e testemunhas. Inexistência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes
de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

236. Processo: 1.29.009.001088/2017-80 - Eletrônico Voto: 2508/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

237. Processo: 1.30.009.000100/2017-18 Voto: 2354/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
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PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A).  Relato  de  que  uma associação  privada  não  estaria  repassando  as  contribuições
previdenciárias de seus empregados ao INSS desde o ano de 2011. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  que  não  havia  ação  fiscal  nem
representação  fiscal  para  fins  penais  no  tocante  aos  fatos.  Inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência de justa causa, no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

238. Processo: 1.30.015.000111/2017-19 Voto: 2470/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto recebimento irregular de
benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após expedição de
ofício  ao  INSS,  não  se  constatou  indícios  de  materialidade  delitiva.  Ausência  de  elementos
mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil.
Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.33.008.000077/2017-60 Voto: 2474/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

240. Processo: JF/PR/CUR-5017726-
06.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2328/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O
CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM
DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28
C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO HOMOLOGADA PELA 2ª CCR.
TRAMITAÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I; LC Nº 75/93, ART. 62, IV; CPP, ART.
28.  INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.  NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.  REITERAÇÃO
DOS  EXATOS  TERMOS  DA DECISÃO  PROFERIDA NA 696ª  SESSÃO  DE  REVISÃO,  DE
13/11/2017. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art.
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19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência da utilização de documentos falsificados para obtenção de
crédito  para a  aquisição de veículo  junto  a instituição financeira  privada.  2.  O Procurador da
República oficiante, entendendo que a conduta narrada não se amolda ao crime previsto no artigo
19 da Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de atribuições e a remessa para Justiça Estadual,
visando a apuração do delito de estelionato (art. 171 do CP). 3. Na 696ª Sessão de Revisão,
realizada em 13/11/2017, esta 2ª CCR deliberou, à unanimidade, pela homologação do declínio. 4.
Devolvidos os autos à origem, o Procurador da República oficiante, houve por bem requerer ao
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Ocorre,
entretanto, que o Juíz substituto entendeu que se trata de crime contra o sistema financeiro e
indeferiu o pedido de remessa para o MPE, encaminhando os autos novamente a esta 2ª CCR,
nos termos do art.  28 do CPP. 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há que se
ressaltar,  desde  logo,  a  possibilidade  jurídica  inconteste  de  a  promoção  de  arquivamento  ou
declínio  de inquérito policial  pelo órgão ministerial  ser  submetida diretamente à 2ª CCR para
homologação. 6.  A interpretação do art.  28 do CPP não pode ser meramente literal.  Deve-se
proceder a uma interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no referido
dispositivo legal, também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da CF e no art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. 7. Afigura-se, pois, juridicamente plausível e, mesmo, inarredável, o conhecimento por esta
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  Criminal,  para  fins  de  homologação,  de  promoção  de
arquivamento ou declínio de atribuições formulada nos autos de inquérito policial. 8. Na situação
em  análise,  a  promoção  de  declínio  foi  homologada  com  base  no  entendimento  de  que  a
utilização  de  documentos  falsificados  para  obtenção  de  financiamento  do  veículo,  a  conduta
tipifica é a do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento
de  instituição  financeira  privada,  portanto,  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,
consequentemente,  da  atribuição  do  Ministério  Público  Estadual.  9.  Não  conhecimento  da
presente remessa, reiterando-se os termos da deliberação exarada na 696ª Sessão de Revisão,
de 13/11/2017.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
presente remessa, reiterando os termos da deliberação exarada na 696ª Sessão de Revisão, de
13/11/2017, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

241. Processo: JF-RIB-0005425-20.2017.4.03.6102-
PCD

Voto: 2286/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator

242. Processo: JF/PR/CUR-5000782-
23.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 2417/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, em razão da obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo, junto a
instituição bancária privada. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento no
que tange  à  prática  do crime previsto  no  art.  19  da Lei  7.492/86  e promoveu o  declínio  de
atribuições,  por  entender  remanescente  a  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).
Discordância  do  magistrado.  Remessa  dos  autos  nos  termos  do  art.  28  do  CPP.  Recente
entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do Procedimento
MPF nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito do tema.
Edição da Orientação nº 31, a qual estabelece que: "A contratação de operação de crédito com
garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante
instituição financeira,  em nome de terceiro,  sem o conhecimento deste e com a utilização de
documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e
se  ajusta,  em tese,  ao  tipo  penal  de  estelionato,  previsto  no  art.  171  do  Código  Penal,  não
afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a
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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 do arquivamento e no declínio de atribuições.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento e no declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação  os  membros  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  e  a  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen.

243. Processo: JF-SOR-0006590-78.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2396/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. APREENSÃO DE 176 MAÇOS DE
CIGARROS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art.  334-A). Apreensão de 176 maços de
cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal, apta
a  comprovar  a  regular  importação.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito por entender que, cigarros de origem estrangeira seriam mercadorias que
podem  ser  importadas  mediante  o  pagamento  dos  tributos,  configurando-se  o  crime  de
descaminho. Entendeu também, que seria aplicável ao caso o princípio da insignificância, tendo
em vista que o valor dos tributos iludidos (R$ 454, 67) não ultrapassam o valor estipulado como
paradigma de R$ 20.000,00.  3.  O MM.  Juiz  Federal,  no  entanto,  discordou  do entendimento
ministerial,  aduzindo  ser  inaplicável  ao  caso  o  princípio  da  insignificância  nos  casos  de
internalização clandestina de cigarros no país. 4. O caso não se cuida de "iludir, no todo ou em
parte,  o  pagamento  de  direito  ou  imposto  devido  pela  entrada,  saída  ou  pelo  consumo  de
mercadoria", conduta tipificada como descaminho. A conduta ora analisada é a de "importar ou
exportar mercadoria proibida",  ou seja,  além da lesão ao erário público, há possível  ofensa à
saúde, moral,  higiene e indústria nacional, razão pela qual inaplicável o entendimento exposto
pelo Procurador da República oficiante.  5. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se  adequem ao  contrabando  de  cigarros,  quando a  quantidade  apreendida  não  superar  153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 6. No caso em tela, foram apreendidos
176 (cento e setenta  e seis)  maços de cigarros de procedência  duvidosa "  que ultrapassa o
patamar  de 153 (cento e  cinquenta  e  três)  maços ",  importados com fins comerciais,  sem o
cumprimento  das  exigências  legais,  fato  que  impossibilita  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  7.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

244. Processo: 1.29.016.000161/2017-15 Voto: 2502/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342).
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS OFICIANTES NA PRM-PASSO
FUNDO/RS E PRM-CRUZ ALTA/RS. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA
PELO  LOCAL  EM  QUE  O  DEPOIMENTO  PRODUZIU  EFEITO.  JUÍZO  DEPRECANTE.
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Notícia de Fato instaurada
para apurar a possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), em decorrência de
possível  falso  depoimento  prestado  perante  juízo  deprecado  (Vara  do  Trabalho  de  Passo
Fundo/RS). 2. O Procurador da República oficiante na PRM ¿ Cruz Alta/RS, entendendo que, em
virtude de o testemunho ter sido colhido perante a 1ª Vara do Trabalho em Passo Fundo/RS, por
meio de carta precatória oriunda da Vara Única do Trabalho de Cruz Alta, e, considerando tratar-
se o falso testemunho de crime de natureza formal, declinou de sua atribuição à PRM-Passo
Fundo/RS, local onde foi prestado o depoimento e se consumado o crime. 3. Ao apreciar os autos,
o Procurador da República oficiante na PRM-Passo Fundo/RS suscitou o presente conflito de
atribuição, afirmando que com base na recente decisão da 3ª Seção do STJ, a competência para
a  investigação,  processo  e  julgamento  de  suposto  crime  de  falso  testemunho  em  razão  de
depoimento prestado no juízo trabalhista deprecado é da Justiça Federal, que jurisdiciona o juízo
trabalhista deprecante, onde o testemunho produzirá efeitos, ou seja, a competência criminal seria
da Vara Federal de Cruz Alta. 4. Cabe ao juízo deprecante, local onde se verificou a lesão à
administração  da  justiça,  processar  e  julgar  o  crime de  falso  testemunho cometido  em carta
precatória. Nesse sentido é o entendimento da doutrina clássica. 5. O eg. Superior Tribunal de
Justiça, na análise do tema, se inclina para o entendimento no sentido de que a competência é do
juízo deprecante, local onde os efeitos do depoimento produziriam seus efeitos. Assim decidiu a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no CC nº 152.100, em 22/05/2017; e o Ministro Luis
Felipe Salomão, no CC nº 115.314, em 01/07/2010. 6. Concordância com a posição adotada pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  de  que  o  delito  de  falso  testemunho  foi  perpetrado
perante a Vara Trabalhista de Cruz Alta (deprecante), local onde de fato o depoimento produziu
efeito. Portanto, no local onde o depoimento poderá causar danos à atividade judiciária. 7. Tal
entendimento está em consonância com o decidido por esta 2ª CCR que, ao analisar feitos da
mesma natureza, leva em consideração a potencialidade lesiva das declarações prestadas, ou
seja, se o depoimento falso pode influir ou não na decisão da causa. Precedentes da 2ª CCR:
(Procedimento nº 1.29.000.000318/2018-54, Rel. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Sessão 707,
26/02/2018,  unânime;  Procedimento  nº  1.29.000.000308/2018-19,  Rel.  José  Adonis  Callou  de
Araújo Sá, Sessão 708, 12/03/2018, unânime). 8. Conhecimento do conflito negativo e, no mérito,
pela fixação da atribuição da PRM- CRUZ ALTA/RS, suscitado.

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

245. Processo: 1.00.000.005106/2018-81 - Eletrônico Voto: 2392/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º E 2º DA LEI
8.137/90).  MPF:  DENÚNCIA OFERTADA CONTRA UM  INVESTIGADO.  RECEBIMENTO  DA
PEÇA ACUSATÓRIA E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À 2ª  CCR PARA INCLUSÃO DO
OUTRO  INVESTIGADO.  CPP,  ART.  28.  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  NÃO  AUTORIZAM  O
RECONHECIMENTO IMEDIATO DA AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE ADITAMENTO
DA DENÚNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Ação Penal instaurada para apurar a
suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º e 2º da Lei 8.137/90), por dois sócios de
empresa privada. 2. O Procurador da República oficiante, ao apresentar a denúncia, deixou de
acusar uma investigada, ao fundamento de que, embora sócia da empresa, inexistem indícios de
que teria  participado  da  gestão  administrativa  e  financeira  da sociedade.  3.  O Juízo  Federal
acolheu a denúncia em relação ao primeiro investigado e discordou do pedido de arquivamento
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em relação à conduta da segunda investigada. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade
delitivas, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 5. Em que pese a alegação de que a investigada, casada com o
denunciado,  tenha  participado  dos  quadros  societários  da  empresa  apenas  para  cumprir  os
requisitos  legais  e  que,  à  época  da  movimentação  financeira  fraudulenta,  figurava  como
empregada  de  outra  empresa,  os  investigados  deixaram  claro  que  toda  a  movimentação
financeira da empresa ocorria em conta-corrente conjunta mantida por eles e, com isso, à margem
da fiscalização. 6. Como bem ponderado pela Juíza Federal "não é apenas administrando uma
empresa que uma pessoa possa ser partícipe no crime de sonegação fiscal mediante a utilização
de "caixa 2". Existe, inclusive, a possibilidade de que alguém seja partícipe sem sequer fazer parte
do quadro societário da empresa investigada. E uma das várias formas pelas quais pode-se ser
partícipe do crime é a disponibilização de conta em seu nome para que os valores sejam ali
depositados  sem  passar  pela  conta  da  empresa,  condição  que  se  chama  popularmente  de
"laranja". E foi essa a conduta praticada pela Sra. (...), tendo ela, inclusive, admitido à fiscalização
permitir  que  as  contas  de  sua  titularidade  fossem  utilizadas  pela  empresa".  7.  Nessas
circunstâncias, não se justifica o arquivamento do inquérito em relação à investigada. Ainda que
se possa pontuar elementos que permitam excluir o dolo de sua conduta, tal questão deve ser
melhor apreciada no curso da instrução criminal. 8. Designação de outro membro para aditar a
denúncia que deu origem à Ação Penal, facultando-se ao Procurador da República oficiante a
oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente.

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

PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição

246. Processo: DPF/CE/JN-00274/2017-INQ Voto: 2310/2018 Origem:  GABPRM3-CCLVL  -
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003,
art. 14). Em fiscalização realizada no embarque do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em
Juazeiro  do  Norte/CE,  constatou-se,  por  meio  do  equipamento  de "raio  X",  o  transporte  não
autorizado de uma munição. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª Câmara). A circunstância
de ser o crime cometido em local sujeito à fiscalização da Polícia Federal não é capaz de induzir a
competência  da  Justiça  Federal.  "A apreensão  de  arma  detectada,  no  interior  de  mala,  por
equipamento de raios x de aeroporto, quando do procedimento de embarque do passageiro que a
possuía,  guardava  e  transportava,  não  ofende  interesse  da  União"  (STJ,  CC  n.  37.877/SP).
Ausência  de  elementos  capazes  de  atrair  a  competência  da  Justiça  Federal.  Inexistência  de
ofensa a bens, interesses e serviços da União. Carência de elementos capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

247. Processo: DPF/DVS/MG-00103/2017-INQ Voto: 2405/2018 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA
CRISTINA TAVARES TORRES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos Correios situada em
Cássia/MG, em 31/01/2017. CP, art. 157, § 2º, I, II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos que foi subtraída a quantia de R$ 75.511,86 (setenta e
cinco mil,  quinhentos e onze reais e oitenta e seus centavos) pertencentes apenas ao Banco
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Postal. Valores subtraídos que pertenciam integralmente ao Banco Postal, sociedade de economia
mista. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição
de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo
à empresa pública federal. Danos ao serviço postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº
145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-
11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

248. Processo: DPF/DVS/MG-00439/2015-INQ Voto: 2471/2018 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA
CRISTINA TAVARES TORRES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos Correios situada em
São Sebastião do Paraíso. CP, art. 157, § 2º, I, II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos que foi subtraída a quantia de R$ 184.276,09 (cento e
oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) pertencente ao Banco
Postal e R$ 392,82 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) pertencente à
EBCT. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição
de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo
à empresa pública federal. Danos ao serviço postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº
145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-
11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

249. Processo: DPF/MOC-00357/2017-INQ Voto: 2404/2018 Origem:  GABPRM1-EHAG  -
EDUARDO  HENRIQUE  DE
ALMEIDA AGUIAR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra agência dos
Correios, situada na cidade de Jaíba/MG, em 04/08/2017. CP, art. 157, § 2º, I, II e V. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos que foram subtraídas
as  quantias  de  R$  2,45  (dois  reais  e  quarenta  e  cinco  centavos)  pertencentes  à  Empresa
Brasileira  de Correios e  Telégrafos e  R$ 516,31 (quinhentos e  dezesseis  reais  e  trinta  e  um
centavos)  pertencentes  ao  Banco  Postal.  Danos  ao  serviço  postal  não  evidenciados.
Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de
bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à
empresa  pública  federal.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe  25/4/2016;  CC  nº
133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão
de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até
o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

250. Processo: DPF/MT-00182/2017-INQ Voto: 2393/2018 Origem:  GABPR6-DNRMS  -
DENISE NUNES ROCHA MULLER
SLHESSARENKO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  adulteração  de  sinal
identificador de veículo automotor (CP, art. 311). Suposta ocorrência de adulteração de chassi de
veículo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR  (Processo  n°  1.11.001.000220/2016-60,  Sessão  n°  668,  de  12/12/2016,  unânime).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

251. Processo: SR/DPF/MA-00141/2017-INQ Voto: 2287/2018 Origem:  GABPR13-FMA  -
FLAUBERTH MARTINS ALVES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de dano (CP, art.163). Relato de que o investigado,
que teve seu benefício cassado após a realização de perícia, teria apedrejado a placa de vidro do
consultório  particular  do  médico  do  INSS  responsável.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Apurou-se  que  o  investigado  não  visava  atingir  a  Autarquia
Previdenciária, mas sim praticar dano ao patrimônio da vítima particular para extravasar o seu
descontentamento  com o resultado  da  perícia.  Prática do crime de dano contra  o  patrimônio
particular da vítima. Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços da União (art. 109, IV, da
CF). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

252. Processo: SR/DPF/PA-00507/2014-INQ Voto: 2343/2018 Origem:  GABPR12-VSC  -  VITOR
SOUZA CUNHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos no artigo 171 do
Código Penal e no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Suposta oferta de cursos de
pós-graduação strictu  sensu sem a autorização do Ministério da Educação (MEC).  As turmas
chegaram a ser formadas e os alunos efetuaram os pagamentos das matrículas e das parcelas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta em tela não acarreta
lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. O fato de o curso
ofertado não possuir autorização do órgão responsável não atrai por si só a competência federal.
Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes de estelionato e/ou contra as relações de
consumo. Prejuízo restrito aos particulares que pagaram por um curso ilegítimo. Precedente 2ª
CCR: IPL Nº  00134/2015 (668ª sessão,  de 12/12/2016,  unânime).  Ausência  de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

253. Processo: 1.26.000.002543/2017-56 - Eletrônico Voto: 2289/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada em virtude de representação formulada pela Universidade Federal de
Pernambuco.  Narra  o  representante  que  "os  dados  do  Apostilamento  em nome de  M.M.F.K,
Mestrado em Educação, não são da Divisão de Registro de Diplomas da UFPE, bem como as
assinaturas da anotação do Registro, conforme informado pelo Chefe da Divisão, F.N.G." Crime
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de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). O diploma em questão foi apresentado perante a Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte  do  Estado  de  Goiás.  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

254. Processo: 1.26.000.002692/2017-15 - Eletrônico Voto: 2259/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º-  B,  I,  do  Código  Penal.
Fabricação e comercialização de medicamentos sem o devido registro junto ao órgão competente
(ANVISA). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão
a bem,  interesse  ou  serviço  da  União,  de  suas  autarquias,  fundações  e  empresas  públicas.
Hipótese que não se enquadra nos incisos IV, V do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência
de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

255. Processo: 1.26.000.003327/2017-28 - Eletrônico Voto: 2264/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, IV do Código Penal. Auto de
infração  lavrado  pela  ANVISA informando  que  determinado  laboratório  não  teria  apresentado
resultado satisfatório de determinada substância em medicamento. Irregularidade na fabricação
de medicamento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das
autoridades sanitárias federais.  Precedentes do STJ:  CC nº 120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe
27/03/2012;  CC  104.842/PR,  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

256. Processo: 1.27.000.002713/2017-65 - Eletrônico Voto: 2258/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  prática  do  crime  de  adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo
automotor  (CP,  art.  311).  Suposta  ocorrência  de  "clonagem  de  placa"  em  veículo  particular.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR  (Processo  n°  1.11.001.000220/2016-60,  Sessão  n°  668,  de  12/12/2016,  unânime).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

257. Processo: 1.28.000.000319/2018-36 - Eletrônico Voto: 2358/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada à Polícia Federal, na qual o representante relata
suspeita de fraude na concessão de empréstimos a pessoas desprovidas de recursos para arcar
com o reembolso dos valores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Fatos que
não apontam para a prática de conduta que denote ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do
Ministério  Público  Estadual.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

258. Processo: 1.28.000.000320/2018-61 - Eletrônico Voto: 2345/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta ocorrência do crime de ameaça (CP, art. 147). Relata a
noticiante que, estrangeiro proprietário de pousada, estaria ameaçando vizinhos e impedindo a
passagem dos mesmos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Possível crime
praticado entre particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

259. Processo: 1.29.011.000064/2018-45 - Eletrônico Voto: 2361/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96, art.
190).  Apreensão  de  encomenda  contendo  calçados  falsificados.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Constatou-se que os produtos vieram instruídos com
nota fiscal indicando procedência de firma individual com sede na cidade de Uberlândia/MG, o
que  afasta  a  ocorrência  de  importação/exportação  e,  consequentemente,  eventual  crime  de
descaminho  (CP,  art.  334).  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

260. Processo: 1.30.001.001082/2018-42 Voto: 2267/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de extorsão (CP, art. 158). Ofício encaminhado pela
Caixa Econômica Federal informando sobre o uso irregular de conta bancária, que estaria sendo
utilizada  para  recebimento  de  depósitos  oriundos  do  golpe  de  "falso  sequestro".  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Prejuízo limitado aos particulares. Dano não suportado
pela CEF. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

261. Processo: 1.30.017.000130/2018-14 - Eletrônico Voto: 2406/2018 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. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta
prática de "pirâmide financeira" e/ou estelionato (CP, art. 171), por sociedade empresária que teria
desaparecido com o aporte financeiro dos seus investidores. Possível crime contra a economia
popular.  Lei nº 1.521/51, art.  2º,  IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). Prejuízo restrito aos particulares. Possível 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

262. Processo: 1.34.001.001793/2018-78 Voto: 2305/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, IV do Código Penal. Auto de
infração lavrado pela ANVISA informando que determinado laboratório teria apresentado desvio
de qualidade em medicamento. Irregularidade na fabricação. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta ou ofensa
direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedentes do STJ: CC
nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

263. Processo: 1.34.001.001992/2018-86 Voto: 2255/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º-  B,  I,  do  Código  Penal.
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Divulgação de propaganda de medicamentos sem o devido registro junto ao órgão competente
(ANVISA). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão
a bem,  interesse  ou  serviço  da  União,  de  suas  autarquias,  fundações  e  empresas  públicas.
Hipótese que não se enquadra nos incisos IV, V do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência
de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

264. Processo: 1.34.001.002257/2018-90 Voto: 2304/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º-  B,  I,  do  Código  Penal.
Divulgação  de  produto  com  propriedade  terapêutica,  sem  o  devido  registro  junto  ao  órgão
competente  (ANVISA).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).
Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da União,  de suas autarquias,  fundações e
empresas públicas. Hipótese que não se enquadra nos incisos IV, V do art. 109 da Constituição
Federal. Inexistência de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

265. Processo: 1.34.011.000066/2018-74 - Eletrônico Voto: 2365/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação escrita, na qual o noticiante relata possível prática de crime contra
a  economia  popular,  tendo  em  vista  que  empresa  de  veículos  teria  formado  aliança  com  o
Sindicato  Nacional  dos  Cegonheiros  e  com  diversas  transportadoras,  em  detrimento  de
fornecedores de transporte de veículos zero-quilômetro, eliminando a concorrência. Art. 4º, I, da
Lei nº 8.137/90. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

266. Processo: 1.34.043.000050/2018-94 Voto: 2320/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, denunciando a
existência de pirâmide financeira e solicitando o ressarcimento do valor investido pelo noticiante.
Possível  crime contra a economia popular,  estelionato ou delito similar contra o patrimônio de
noticiantes,  praticados pelos representantes de empresas particulares.  Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Danos  sofridos  por  particulares  ludibriados  pelas
propostas de investimentos e retornos incríveis. Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se
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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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

267. Processo: DPF/SAL/PE-00103/2012-INQ Voto: 2313/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8.137/90). Relato
de que pessoas físicas teriam adquirido veículos utilizando, indevidamente,  alvarás expedidos
pela prefeitura municipal de Araripina/PE, com a finalidade de reduzir os valores do IPI e IOF.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou que inexiste
crédito definitivamente constituído em desfavor dos investigados. Crime de natureza material, cuja
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24
da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 24.876/SC, Marco Aurélio
Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe  19/03/2012;  HC  114.051/SP,  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
25/04/2011. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

268. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000337-0-INQ Voto: 2309/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330)  praticado  por  Gerente
Executivo  da  Agência  da  Previdência  Social  de  São  José  do  Rio  Preto/SP,  em  razão  do
descumprimento  de  decisão  judicial  determinando implementação  de  benefício  previdenciário.
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 ao grande volume de trabalho na
agência. Ademais, embora com atraso, houve o cumprimento efetivo da decisão. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

269. Processo: SRPF-AP-00129/2015-INQ Voto: 2421/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de redução à condição análoga a de escravo em
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associação (art. 149, CP). Inicialmente, os autos tratavam de possível delito de constrangimento
ilegal por parte da presidente da associação. Vindo o declínio de atribuições a esta Câmara, o
Colegiado não homologou a promoção ministerial, determinando a instauração de investigação
para  apurar  possível  trabalho  escravo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Foram ouvidos os signatários da notícia crime que foram unânimes em afirmar o
desconhecimento de conduta desabonadora da presidente da associação. A companheira de um
dos funcionários da associação informou que ele recebe o salário regularmente, além de residir de
graça  em  local  cedido  pela  presidente  da  associação.  A  autoridade  policial  não  encontrou
qualquer elemento ou circunstância que indicasse condição degradante que pudesse reduzir os
funcionários à condição análoga a de escravo. Carência de indícios mínimos da prática do crime.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.13.000.002006/2017-64 Voto: 2402/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP. art. 334). Representação Fiscal
para  fins  Penais  informou  a  apreensão de  mercadorias  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória de sua regular importação e nota fiscal, no valor de R$ 27.571,32, sendo o valor
dos tributos não recolhidos de R$ 13.785,66. Ausência de reiteração na conduta delitiva. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Consoante recente decisão do STJ confirmando a
necessidade de alinhamento jurisprudencial  ao entendimento reiterado pelo  Supremo Tribunal
Federal  (REsp  1709029/MG,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Terceira  Seção,  julgado  em
28/02/2018, DJe 04/04/2018), 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.  Homologação  do
arquivamento.

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

271. Processo: 1.14.000.003931/2017-75 Voto: 2307/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela 2ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA,
noticiando a apresentação de contrato de experiência falso no bojo de ação trabalhista. Possível
prática do crime de uso de documento falso (art. 304, CP) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Oficiado para que apresentasse maiores informações e cópia dos autos da ação
trabalhista  com intuito  de identificar  a  conduta criminosa,  o  juízo  da  2ª  Vara do Trabalho de
Camaçari quedou-se inerte. A representação está instruída apenas com movimentação processual
da ação trabalhista, da qual não é possível extrair indícios da prática de crime. Inexistência de
materialidade  do  delito.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: 1.15.000.002535/2017-93 Voto: 2433/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art.  330), pela Secretaria de
Saúde  do  Estado  do  Ceará.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Oficiada,  a
representada informou ter  fornecido o medicamento exigido pela  ordem judicial.  Embora com
atraso, a determinação restou devidamente cumprida. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

273. Processo: 1.16.000.000924/2018-28 - Eletrônico Voto: 2430/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício expedido pela Vara do Trabalho de Brasília/DF, noticiando
possível  crime  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei  trabalhista  (CP,  203).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos que as verbas discutidas na
ação eram controvertidas. O crime previsto no art. 203 do CP não se caracteriza com o simples
inadimplemento da obrigação trabalhista. Também não se caracteriza o crime de sonegação de
contribuição previdenciária, uma vez que as verbas sequer foram pagas, já que, como dito, eram
controvertidas. Carência de indícios de fraude. Reconhecimento posterior dos direitos trabalhistas
que não indica, por si só, a prática de crime. Carência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.18.001.000584/2017-70 Voto: 2363/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário para a obtenção do benefício LOAS
por  idade,  mediante  apresentação  de  documentos  ideologicamente  falsos.  Procedimento
administrativo instaurado pelo INSS em razão da "Operação Caverna de Platão", que investigou o
uso de documentos ideologicamente falsos, obtidos com auxílio do titular do Cartório de Registro
Civil de Marzagão/GO, que confeccionava e vendia certidões de nascimento tardias preenchidas
com dados falsos de pessoas inexistentes, a fim de que terceiros pudessem emitir documentos
para dar sustentação a pedidos de benefícios previdenciários. Foram diversas Notícias de Fato
agrupadas  na  PRM-Anápolis/GO,  com  base  em  procedimento  administrativo  do  INSS  que
buscava  apurar  eventual  participação  de  servidora  da  referida  autarquia  previdenciária  no
processamento dos benefícios requeridos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na
presente hipótese, embora o pedido de benefício em análise tenha sido expedido com base em
documento com forte suspeita de falsificação, não há qualquer indício de que tenha havido conluio
do servidor do INSS para o êxito na fraude, consoante ficou apurado em sindicância interna da
autarquia  previdenciária.  Em  um  universo  de  mais  de  2.000  (duas  mil)  possíveis  certidões
falsificadas, conforme apurou-se na operação mencionada, o servidor sob investigação cadastrou
apenas 01 (um) pedido de benefício previdenciário. Ausência de indícios de que o servidor em
questão tenha colaborado para o crime de estelionato previdenciário. Inexistência de justa causa
para 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

275. Processo: 1.19.004.000153/2017-46 Voto: 2395/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BACABAL-MA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta ocorrência do crime de estelionato na modalidade
tentada  (CP,  art.  171,  §3º  c/c  art.  14,  II)  em  desfavor  do  INSS.  Juízo  da  Vara  Federal  de
Bacabal/MA encaminhou  cópia  de  ação  previdenciária  proposta  pela  investigada,  na  qual  foi
verificado  que  a  autora  já  havia  ajuizado  outras  quatro  ações  em  face  do  INSS,  julgadas
improcedentes,  o  que  denotaria  indícios  de  tentativas  de  fraudes  em  face  da  autarquia
previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que não consta dos
autos  nenhuma informação de  que  a investigada  teria  apresentado  documentação  falsa  com
intuito  de  obter  benefício  previdenciário  irregularmente.  Ausência  de  recebimento  ilegal  de
benefício.  Provável  abuso  do  direito  de  ação.  Inexistência  de  prejuízo  a  ser  suportado  pela
autarquia previdenciária. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

276. Processo: 1.20.000.000157/2018-24 - Eletrônico Voto: 2366/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para fins penais noticiando a prática de crime a ordem
tributária (art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90) por parte de empresa privada. O valor dos tributos iludidos
restou apurado em R$ 4.777,02. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O débito em
questão acarreta ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e não justifica a punição penal. Consoante
reiteradas  decisões  da  Suprema  Corte  acerca  do  tema  (HCs  nº  136.843/MG,  127.173/PR,
136.958/RS e 136.984/SP) é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não
ultrapassem o limite de R$ 20.000,00, em decorrência do que dispõem as portarias MF nº 75/2012
e  nº  130/2012.  Recente  decisão  do  STJ  confirmando  a  necessidade  de  alinhamento
jurisprudencial  ao entendimento reiterado pelo  Supremo Tribunal Federal  (ProAfR no Recurso
Especial  nº  1.709.029/MG,  julg.  28/11/2017).  Precedente  2ª  CCR:  1.17.000.002516/2017-92,
Sessão 708, em 12/03/2018, 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

277. Processo: 1.20.000.000345/2018-52 - Eletrônico Voto: 2367/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por particular
e servidores públicos do INCRA/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Colhe-se
dos autos que os fatos teriam se consumado em 2005. O crime analisado possui pena máxima de
5 anos. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Transcurso do lapso temporal. Extinção
da punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III).
Homologação do arquivamento. Quanto à prática de improbidade administrativa (art. 23, II, da Lei
8.429/92), necessária a remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise
da matéria (CSMPF nº 148, de 1/04/2014, publicada em 24/04/2014, arts. 2º § 5º).

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

278. Processo: 1.20.000.002156/2017-33 Voto: 2316/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  perante  o  Ministério  Público  Estadual,  na  qual  o
representante relata que seu cunhado, após ter assumido o cargo de secretário de estado da
fazenda, teve evolução patrimonial incompatível com seus rendimentos, bem como teria viajado
para depositar alta quantia em dinheiro em conta no exterior. Posteriormente, o representante se
retratou quanto à alegação da evolução patrimonial de seu cunhado, afirmando que a renda era
compatível com seu alto cargo, além de contar com o acréscimo de rendimentos obtidos pela sua
irmã, que seria médica. Afirmou ainda não ter provas do suposto depósito de dinheiro em conta no
exterior, tendo em vista que essa informação se originou do relato confuso e desconexo de sua
mãe  idosa.  Ademais,  confessou  que  a  representação  foi  motivada  pelo  relacionamento  não
harmonioso com seu cunhado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação
desprovida de qualquer tipo de documentação ou outro elemento que possa comprovar algum
indício  da  prática  de  crime.  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

279. Processo: 1.20.002.000116/2018-18 - Eletrônico Voto: 2364/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício expedido pela Vara do Trabalho de Colíder/MT noticiando
a suposta  prática  de  crime em razão  de  empregado ter  sido  demitido  por  ter  ajuizado  ação
trabalhista em face do empregador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os
fatos noticiados pelo  Juízo Trabalhista  não constituem crime previsto  pelo  atual  ordenamento
jurídico, devendo o empregador ser penalizado em outras esferas. 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

280. Processo: 1.22.003.000955/2016-90 Voto: 2509/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).
Representação realizada pela 1ª Vara do Trabalho de Ituiutaba/MG noticiando que advogado e
seu cliente teriam realizado levantamento de valores superior ao real valor da execução, por meio
de alvará judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos
que não há elementos que denotem fraude por parte dos investigados, tendo em vista que o
levantamento foi realizado através de documento devidamente expedido pela secretaria da vara
trabalhista.  Possível  erro  na elaboração  do alvará  que foi  sanado com a restituição  do  valor
excedente pelos investigados. Não configuração do crime de apropriação indébita. Ausência de
indícios de conduta delitiva. Homologação do arquivamento.

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

281. Processo: 1.25.004.000254/2017-10 - Eletrônico Voto: 2348/2018 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. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relata o noticiante
que  o  investigado,  seu  suposto  concorrente  na  atividade  de  telecomunicação,  estaria
comercializando  indevidamente  sinal  de  internet,  sem  acompanhamento  de  engenheiro
responsável.  Possível  crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183, Lei 9.472/97). 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. Manifestação baseada tão somente na declaração do representante.
Ausência  de fiscalização realizada pela  Agência  Nacional  de Telecomunicações.  Remessa de
cópia  dos  autos  à  ANATEL para  adoção  das  providências  cabíveis.  Carência  de  elementos
mínimos capazes de 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

282. Processo: 1.26.001.000174/2017-57 Voto: 2317/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta ocorrência  do crime de desobediência (CP,  art.
330), por empresa privada, que teria descumprido requisição expedida pelo Ministério Público do
Trabalho. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Instada a se manifestar, a empresa
informou que a demora se deu em decorrência de erro do contador na juntada de documentos no
processo  eletrônico.  Embora  com atraso,  a  determinação  restou  devidamente  cumprida.  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

283. Processo: 1.30.001.004431/2016-16 Voto: 2308/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de tortura contra
ARTAGNAM RODRIGUES durante a ditadura militar (sem registro no livro Comissão Nacional da
Verdade). Justiça de Transição " Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  No  caso,  não  foi  possível  determinar  se  de  fato  ocorreu  a  tortura.  As  diligências
investigativas resultaram no lamentável quadro de ausência de provas, sobretudo em razão do
grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos. Carência de elementos que possam
justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

284. Processo: 1.30.005.000042/2018-43 - Eletrônico Voto: 2418/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

109/113



ATA DA 711ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00201985/2018

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa
de uso de documentos material e ideologicamente falsos, pela Universidade Federal Fluminense,
em processo judicial.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, inc.  IV). Inexistência de
elementos mínimos que indiquem a ocorrência de conduta criminosa, considerando a falta de
informações consistentes que possam satisfazer minimamente um juízo de plausibilidade. Falta
de clareza e materialidade mínimas que justifiquem a instauração de procedimento investigatório.
Homologação do arquivamento.

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

285. Processo: 1.30.005.000160/2018-51 Voto: 2306/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Suposta
declaração falsa sobre composição do grupo familiar para obtenção de benefício previdenciário
assistencial  à  pessoa  idosa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após
diligências, restou comprovado o óbito da investigada, em 07/05/2015. Ausência de justa causa
para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  I).
Homologação do arquivamento.

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

286. Processo: 1.31.000.000010/2018-51 - Eletrônico Voto: 2346/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Contribuições previdenciárias não recolhidas que, de acordo com os cálculos apresentados na
sentença de liquidação trabalhista, alcançou o valor de R$ 872,61. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consoante  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07
considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições
previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há
porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho  e  de  sonegação de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância,  quando  o  valor  do  débito  não  for  superior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg no REsp
1318828/SC,  Sexta  Turma,  DJe  16/11/2015.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:
1.33.000.002707/2014-68,  636ª  Sessão  de  Revisão,  de  29/02/2016,  unânime.
1.33.000.003377/2013-47, 616ª Sessão de Revisão, de 18/03/2015, 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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

287. Processo: 1.33.008.000075/2017-71 Voto: 2400/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334), em virtude da apreensão
de mercadorias em poder do investigado, durante abordagem realizada em 01/03/2016. Tributos
não recolhidos estimados no valor de R$ 7.231,01. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Constata-se dos autos que os tributos não recolhidos foram estimados em valor abaixo do
previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. Em se tratando do crime de descaminho, a
irrisória  lesão ao Fisco conduz à própria  atipicidade material  da conduta.  Após realização de
diligências,  a Receita Federal  informou que o investigado foi  autuado em 09/11/2013 por fato
similar ao ora em análise, sendo as mercadorias avaliadas em US$ 560,50 dólares, sem que
houvesse tributos evadidos, em decorrência do abandono das mercadorias. Além disso, não há
como considerar, por si só, que as pequenas apreensões realizadas no intervalo de três anos
constituem habitualidade na conduta. Diante das circunstâncias específicas do caso, admite-se,
excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Tal  entendimento  se  alinha  ao
adotado  pela  il.  Subprocuradora-Geral  da  República  Luíza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  no
procedimento nº 5004069-04.2016.4.04.7106, por ocasião da Sessão de Coordenação e Revisão
nº 678, de 29/05/2017. Homologação do arquivamento.

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

288. Processo: 1.34.005.000041/2018-50 Voto: 2414/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FRANCA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação reiterando demanda em face de título de capitalização, cujo teor já
fora objeto de apreciação pelo Ministério Público Federal em diversos âmbitos e oportunidades.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se  que  não  são  indicados  pelo
manifestante fatos novos ou dotados das mínimas e necessárias condições de objetividade e
coerência jurídicas aptas a provocar a atuação do Parquet. Inexistência de elementos mínimos
que  justifiquem  a  deflagração  de  procedimento  investigativo.  Ausência  de  justa  causa  para
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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

289. Processo: 1.35.000.000332/2018-51 - Eletrônico Voto: 2360/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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  a
noticiante solicita que o MPF investigue determinado particular, que seria traficante e "marginal
temido". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação confusa e genérica
com  indicação  apenas  do  nome  do  possível  suspeito.  Relato  vago  desprovido  de  qualquer
elemento capaz de subsidiar uma investigação. Representante cientificado. Desnecessidade do
declínio  de atribuições,  tendo em vista  a carência  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

290. Processo: 1.35.000.002159/2017-44 - Eletrônico Voto: 2350/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171,
§3º c/c art. 14, II) em desfavor do INSS. Notícia de que a investigada teria pleiteado benefício de
prestação continuada à pessoa idosa, utilizando certidão de nascimento inexistente nos registros
do Cartório.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se do procedimento
administrativo instaurado pelo INSS que não houve recebimento indevido do benefício por parte
da investigada, pois os valores não foram sequer depositados na conta bancária. Fato ocorrido no
ano de 2007, mas comunicado à autoridade policial apenas em 2017 e, até o presente momento,
a  investigada  não  foi  localizada  para  prestar  esclarecimentos.  Ausência  de  prejuízo  a  ser
suportado pela autarquia previdenciária. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

291. Processo: 1.15.000.003100/2016-85 Voto: 2419/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para,  no  exercício  do  controle  externo  da
atividade policial, apurar eventuais irregularidades decorrentes da não instauração de inquéritos
policiais  com o objetivo de investigar a possível  prática de diversos crimes. 1) Divulgação de
pornografia infantojuvenil em site internacional (art. 241-A do ECA (Lei nº 8069/90). 2) Estelionato
contra CEF (CP, art. 171, §3º), mediante a utilização de documentos de terceiros para abertura de
conta e contratação de serviços. 3) Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), em razão do
recebimento indevido de parcelas de seguro-desemprego. 4) Desobediência (art. 330, CP), tendo
em vista o descumprimento de ordem emanada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes " DNIT. 5) Apropriação indébita (CP, art. 168-A) de dois pneus usados de propriedade
da Universidade Federal do Ceará " UFC. 6) Tráfico de drogas (arts. 33, Lei 11.343/06) pelos
Correios. 7) Desvio de verbas da CEF por ex-funcionário. 8) Suposto desvio de verbas públicas
por prefeito do município de Canindé/CE. O MPF, por não vislumbrar qualquer irregularidade no
fato de a autoridade policial não ter instaurado inquérito policial, determinou o arquivamento do
feito. A 7ª CCR, no âmbito de sua atribuição, homologou o arquivamento do feito e determinou a
remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Item 1:  após ouvida a vítima, constatou-se que o vídeo havia sido
retirado  da  página  da  internet.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Item  2:  após
oficiada, a CEF informou a ausência de prejuízo financeiro decorrente da conduta criminosa. Item
3: a CEF informou que o procedimento administrativo de contestação ainda não foi concluído, fato
que afasta a existência de irregularidade. Item 4: aplicação do Enunciado nº 36 da 2ª CCR, haja
vista a previsão de sanção de natureza civil. Item 5: os pneus furtados foram substituídos por
novos,  porque eram inaproveitáveis.  Aplicação do princípio da insignificância.  Item 6:  o laudo
pericial  concluiu  que  a  substância  contida  na  encomenda  se  tratava  de  cafeína.  Oficiada,  a
ANVISA informou que o uso de cafeína em alimentos para atletas foi  liberado por resolução.
Atipicidade da conduta. Itens 7 e 8: denúncia genérica sem indicação qualquer tipo de prova que
comprovem os fatos. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

292. Processo: 1.26.001.000009/2014-52 Voto: 2222/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar prática de exercício irregular da medicina por optometristas,
tendo em vista que estariam prescrevendo receitas médicas para confecção de óculos. A 1ª CCR
arquivou o procedimento, ante a ausência de elementos suficientes para caracterizar eventual má
atuação por parte do Conselho Regional de Óptica e Optometria de Juazeiro/BA, e encaminhou
os autos para esta 2ª CCR para análise quanto à possível ocorrência do crime de exercício ilegal
da  medicina  (CP,  art.  282).  Consta  dos  autos  a  informação de  que  foram encontradas duas
receitas médicas assinadas por optometristas. Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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  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 e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

 
  A sessão foi encerrada às quinze horas e  vinte e  oito 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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