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

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DE ABRIL DE 2018

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, iniciou-se, na
sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, a Septingentésima Décima Terceira 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,  Dr. Nicolao Dino de
Castro e Costa Neto e a Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula. Na ocasião, o Colegiado julgou
os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-SE-0000014-86.2018.4.05.8500-
INQ

Voto: 2728/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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

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

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

002. Processo: JF-SOR-0000010-95.2018.4.03.6110-
INCRD

Voto: 2315/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: QUEBRA DE SIGILO.  APLICAÇÃO DO ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. 1.  Representação policial  para  obter  autorização  judicial
para interceptação, monitoramento, gravação, afastamento de sigilo telefônico e telemático e ação
controlada, para apurar a eventual prática dos crimes tipificados nos artigos 171, 288, 297, 299 e
307, todos do Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante requereu a declaração da
incompetência do Juízo Federal de Sorocaba-SP e o encaminhamento dos presentes autos, bem
como dos autos correlatos, para distribuição a um dos Juízos Federais Criminais da Subseção
Judiciária de São Paulo/SP, com fulcro no disposto nos artigos 69, I, e 70, do Código de Processo
Penal, considerando que o(s) crime(s) de estelionato consumou-se/consumaram-se na cidade de
São Paulo/SP, pois em tal localidade houve a obtenção das vantagens ilícita. 3. Por sua vez, o
Juiz da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP, discordando da manifestação do MPF, "uma vez que o
objeto  da  investigação  envolve  delitos  anteriores  ao noticiado  estelionato  e,  por  conseguinte,
ultrapassa este evento verificado na cidade de São Paulo, havendo sério risco da ocorrência de
infrações continuadas e permanentes", entendeu aplicável ao caso o disposto no art. 71 do CPP,
mantendo, assim, a competência daquele Juízo Federal, por prevenção. 4. Os autos vieram à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. A respeito da competência penal por prevenção, transcrevo o
artigo  71  do  Código  de  Processo  Penal:  Art. 71. Tratando-se  de  infração  continuada  ou
permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela
prevenção. 6. Os fatos investigados não se resumem, no caso em apreço, à situação verificada da
cidade de São Paulo (suposto estelionato), mas envolvem, antes, o uso de documentos falsos,
situação percebida e ocorrida em outro Estado da Federação, no Mato Grosso do Sul. 7. Além
disso,  o  Inquérito  Policial  deve tramitar  no local  em que a colheita  de provas  seja  facilitada,
medida que traz notórios benefícios à persecução penal. 8. Concluídas as investigações, havendo
necessidade,  a  teor  do  art.  70  do  CPP,  o  Inquérito  Policial  poderá/deverá  ser  remetido  à
Procuradoria da República com atribuições para o oferecimento da denúncia, ainda que para tanto
deva ser desmembrado, no caso de não existir  conexão entre os fatos ilícitos eventualmente
descortinados. 9. À vista do exposto, voto pela fixação da atribuição, neste momento, da PRM "
Sorocaba/SP para prosseguir na persecução criminal e, consequentemente, da competência do
Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP.

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

003. Processo: JF/SP-0015400-23.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 2661/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

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

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

ORIGEM INTERNA
NÃO PADRÃO

004. Processo: DPF/DF-0978/2016-INQ Voto: 2642/2018 Origem:  SUBGDP/PGRN  -
SUBSECRETARIA  DE  GESTÃO
DOCUMENTAL  E
PROCESSUAL/PGR

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

Ementa: Notícia de Fato. Obtenção fraudulenta de financiamento, perante instituição bancária privada, para
aquisição de veículo. Remessa dos autos pelo Procurador da República ao Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, por entender que os fatos configuram o crime de estelionato (CP, art.
171), segundo Orientação nº 31 desta 2ª CCR. O Promotor de Justiça, por sua vez, suscitou o
presente conflito de atribuições, por entender que a conduta ora narrada configura crime contra o
sistema  financeiro  nacional  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86.  Remessa  à  PGR.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR para manifestação. De fato, incide ao caso a 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.
Caracterização  de  conflito  de  atribuições  entre  o  MPF  e  o  MPDFT,  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. Procuradora-Geral da República.

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

PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição

005. Processo: DPF/PHB/PI-00137/2015-INQ Voto: 2753/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de homicídio (CP, art. 121, § 2º, V), ocorrido no dia
18  de  maio  de  2010,  potencialmente  motivado  pela  indicação  dos  envolvidos  em  fraudes
relacionadas à obtenção indevida de benefícios previdenciários e de seguro DPVAT. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Considerando  que  1)  ausente  neste
apuratório infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de
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suas entidades autárquicas, 2) o homicídio apurado não envolveu o exercício de função federal, 3)
a motivação não constitui per si critério de fixação de competência, 4) a existência de inquéritos
policiais  e  ações penais  relacionadas à  referida  organização  criminosa  tramitando na  Justiça
Estadual e na Justiça Federal, 5) as provas amealhadas em tais investigações e ações penais não
contribuirão  para  desvendar  a  autoria  do  homicídio,  6)  as  ações  não  ensejarão  decisões
conflitantes,  e,  por  fim,  7)  a  potencial  relação da prática delituosa  apurada  com organização
criminosa não foi aprofundada pela investigação, falece atribuição ao Ministério Público Federal
para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

006. Processo: JFRJ/SJM-2008.51.10.000536-3-INQ Voto: 2746/2018 Origem:  GABPRM6-JJAJ  -  JULIO
JOSE ARAUJO JUNIOR

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4º,  II),  tendo  em vista  supostas
movimentações fraudulentas em conta bancária da Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Suposta vítima que informou ter ocorrido saques
fraudulentos em sua bancária, entre os dias 20 e 22/02/2006. No entanto, ao prestar declarações,
a vítima informou que forneceu seu cartão à sua filha e ao seu genro para que pudessem sacar o
valor de R$ 10.000.00, obtido com a venda de um veículo que foi depositado em sua conta. Não
houve prejuízo aos cofres da União, isso porque a Caixa Econômica Federal informou que não
houve  ressarcimento  do  valor  supostamente  contestado.  Em consulta  ao  Sistema  da  Justiça
Federal, o MPF constatou que a sentença de improcedência da Ação de Reparação Civil, movida
pela titular da conta em face da Caixa Econômica Federal,  foi mantida pelo Tribunal Regional
Federal da 2ª Região. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

007. Processo: SRPF-AP-00008/2018-INQ Voto: 2592/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171).  Noticiante informa que realizou
negócio  de  compra  e  venda  para  aquisição  de  determinada  faculdade,  acreditando  que  a
instituição de ensino estava com as obrigações em dia,  tendo,  no entanto,  se deparado com
diversas dívidas deixadas pelo alienante. Narra, ainda, supostas irregularidades em cursos de
extensões que continuavam sendo ministrados após a venda. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fato ocorrido entre particulares. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

008. Processo: 1.13.000.000670/2018-50 - Eletrônico Voto: 2620/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  n°  4.898/65).  Relato  de  que  o
noticiante  foi  levado à  audiência  disciplinar,  sem notificação  prévia  de  sua  realização,  sendo
impossibilitado de ser assistido por defensor ou advogado. Informa ter sido julgado e punido com
a pena de 32 dias de prisão e recolhido no batalhão para início imediato do cumprimento da pena.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta noticiada que teria sido praticada por
militares no exercício da função e em razão dela, bem como em local sujeito à administração
militar. De acordo com a nova redação do art. 9º, II, do Código Penal Militar (conferida pela Lei n°
13.491/2017), a conduta praticada pelo agente, para ser crime militar, pode estar prevista no CPM
ou na legislação penal "comum". Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Militar.

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

009. Processo: 1.14.000.001059/2018-10 Voto: 2724/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  ameaça  (CP,  art.  147)  cometido  entre  particulares.  Dono  do  bar
supostamente ameaçou vizinha, quando esta pediu para diminuir o som. 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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

010. Processo: 1.26.000.003366/2017-25 - Eletrônico Voto: 2652/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

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

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

011. Processo: 1.30.001.000682/2018-93 Voto: 2571/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

5/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, IV, do CP. Autuação de
empresa  por  não  garantir  a  qualidade,  segurança  e  eficácia  de  determinado  medicamento.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A conduta narrada não tem o
condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do
delito  em  apuração.  Conduta  delituosa  que  não  atinge,  de  forma  direta,  bens,  serviços  ou
interesses da União, como, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização
por parte de servidores da ANVISA. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta, fato
que,  também,  poderia  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  STJ,  Terceira
Seção: CC 148.315/GO, Rel.  Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.26.001.000021/2017-18,  674ª  Sessão de
Revisão,  de  20/03/2017,  unânime;  Processo  nº  1.36.001.000003/2017-81,  674ª  Sessão  de
Revisão, de 20/03/2017, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

012. Processo: 1.30.005.000005/2018-35 - Eletrônico Voto: 2654/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  anônima  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Comunicação de que um grande número de pessoas recebem aluguel social de maneira ilícita,
tendo  em vista  que  possuem casas  em locais  seguros  que  não  oferecem risco.  Cita,  como
exemplo, bairro localizado em Niterói, onde o chefe do tráfico teria colocado vários parentes para
receberem o benefício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A Lei nº
8742/93  especifica  que  a  concessão  e  o  valor  dos  benefícios  eventuais  são  definidos  pelos
Estados e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias, com base em critérios e
prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. Inexistência de informações
quanto a prejuízo a bens,  serviços ou interesse direto e específico da União,  suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

013. Processo: 1.30.020.000202/2018-66 Voto: 2643/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Comunicação de
irregularidades ocorridas em creche infantil, incluindo maus-tratos a menores. 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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: 1.34.001.001477/2018-04 Voto: 2751/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ofensa exclusivamente aos interesses particulares dos
titulares do direito autoral. Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Precedente
STJ  (CC  130.595/PR,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  DJe  30/04/2014).
Precedente  2ª  CCR:  NF  1.14.000.000831/2017-97,  690ª  Sessão  de  Revisão,  de  25/09/2017,
unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

015. Processo: 1.34.001.001791/2018-89 Voto: 2561/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa na Sala de Atendimento ao Cidadão
para apurar suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203).
Empresa  contratada  para  prestar  serviços  terceirizados  aos  Correios  estaria  cometendo
irregularidades  trabalhistas,  como  o  não  pagamento  de  funcionários  e  o  desconto  de  faltas
inexistentes.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  O  fato  de  a
empresa ser contratada por empresa pública federal não é suficiente para atrair a competência
federal. 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).  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.34.001.002435/2018-82 Voto: 2570/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

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

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

017. Processo: 1.35.000.000413/2018-51 - Eletrônico Voto: 2656/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Comunicação de
arrombamento da sede de determinada associação de trabalhadores, de onde foi levado todo o
maquinário  e  as  ferramentas  industriais  utilizadas  nos  trabalhos  de  capacitação  de  jovens.
Narrativa, ainda, de que a população local vive aterrorizada com a ocorrência de diversos crimes,
como tráfico de drogas, assassinatos, extorsão, arrombamentos e estupros. 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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

018. Processo: DPF/AM-00008/2015-INQ Voto: 2723/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Possível recebimento
de benefício  auxílio-doença,  concomitante  ao  exercício  de  atividade  laborativa  no  período  de
26/11/2008 a 31/03/2009 e de 01/05/2009 a 30/06/2009, acarretando prejuízo de R$ 4.424,26 aos
cofres públicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Relatório da
Agência  da  Previdência  Social  no  sentido  de  que  não  restou  comprovado  pelo  INSS que  o
segurado permaneceu trabalhando durante o percebimento do benefício por incapacidade e que
não há de se falar em má-fé, dolo, fraude ou coadunação do investigado. Relatório de autoridade
policial afirmou não haver má-fé por parte da empresa ou d o investigado, mas sim um lapso da
empresa que não apontou nos registros regulamentares o afastamento do então funcionário em
face do benefício previdenciário que lhe foi concedido. Assim, ante a inexistência da modalidade
culposa do crime de estelionato, o fato não constituiu crime. Homologação do arquivamento.

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

019. Processo: DPF/CE/JN-00199/2017-INQ Voto: 2616/2018 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). Apuração de
que ex-presidente de sindicato teria, supostamente, fornecido declarações ideologicamente falsas
para  comprovar  que  dois  beneficiários  casados  eram  agricultores.  O  casal  alega  que  a  ex-
presidente teria obtido vantagem indevida, ao solicitar quantia de R$ 5.000,00 de cada, para o
benefício  previdenciário  ser  aprovado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Ouvido, o atual presidente do sindicato forneceu documentos que comprovam que o
marido realmente é agricultor e que, apesar de não ter localizado no sistema, na ocasião, os
documentos da esposa, por se tratar de um casal, geralmente os documentos apresentados são
os mesmos. A Polícia Federal não encontrou evidencias de que o casal não seria agricultor, não
havendo  fraude  na  obtenção  dos  benefícios.  Trata-se,  na  verdade,  de  estelionato  entre
particulares (CP, art. 171, §4º), praticado pela ex-presidente do sindicato contra o casal de idosos,
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que  já  está  sendo  apurado  na  esfera  estadual.  Desnecessidade  de  remessa  dos  autos  ao
Ministério  Público  Estadual,  uma  vez  que  já  foi  oferecida  denúncia  na  referida  esfera.
Homologação do arquivamento.

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

020. Processo: DPF/MT-00362/2017-INQ Voto: 2612/2018 Origem:  GABPR4-MBL  -
MARCELLUS BARBOSA LIMA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de gestão temerária (Lei n° 7.492/86, art. 4°, parágrafo
único). Suposta concessão de crédito sem observância dos princípios da seletividade, garantia,
liquidez  e  diversificação  de  riscos,  por  parte  de  administradores  de  cooperativa  de  crédito.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  ocorridos  entre  23/05/2000  e
10/02/2006. 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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

021. Processo: DPF/PHB/PI-00137/2017-INQ Voto: 2760/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime tipificado no art. 296, §1º, III, do Código Penal, consistente no
uso  indevido  do  logotipo  utilizado  pela  Polícia  Federal  em  terreno  particular.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso em exame, não se identifica dano à fé pública,
bem jurídico protegido pela norma penal. A conduta do investigado não se destinava a conferir
caráter estatal a determinada atividade ou local, porquanto a própria placa indicava que o terreno
onde estava  afixada  não  pertencia  ao  Departamento  de  Polícia  Federal  mas,  sim,  aos  seus
funcionários.  O investigado  almejava  afugentar  potenciais  invasores  do  terreno,  adquirido  em
condomínio por servidores públicos daquele órgão federal. Precedente da 2ª CCR: Processo nº
1.35.000.000773/2016-91,  661ª  Sessão  de  Revisão,  de  03/10/2016.  Homologação  do
arquivamento.

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

022. Processo: DPF/RO-0047/2018-INQ Voto: 2597/2018 Origem:  GABPR3-DAL  -  DANIEL
AZEVEDO LÔBO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Constatação  de  divergências  em depoimento  de  testemunha,  em desacordo  com as  demais
provas dos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimento prestado que
foi integralmente desconsiderado pelo Juiz do Trabalho. Sentença fundada em outros elementos
de  prova  existentes  nos  autos.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações,  no  caso
concreto.  Não  configuração  de  crime.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº
1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis
Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão,
de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº
1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, unânime. Homologação do arquivamento.

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

023. Processo: DPF/RO-0424/2015-INQ Voto: 2722/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  resultante  da
contestação  indevida  de  valores  sacados  de  conta  bancária  da  Caixa  Econômica  Federal.
Constatação  de  3  (três)  transações  realizadas,  supostamente  mediante  fraude.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Acreditando ter sido vítima de fraude a investigada
contestou os valores sacados e ajuizou ação de indenização contra a CEF. Em depoimento, a
investigada declarou que passou seu cartão e sua senha para seu ex-cunhado e seu marido (à
época). Ausência de dolo por parte da investigada, que acreditou ser vítima de fraude bancária,
quando, o que houve foi um equívoco, na medida em que ela transferiu, por sua própria vontade,
seu cartão e senha para outrem. Homologação do arquivamento.

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

024. Processo: DPF-UDI-00026/2018-INQ Voto: 2569/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).
Investigada  que  estaria  recebendo  indevidamente  pensão  do  Exército  advinda  do
desaparecimento/falecimento de seu irmão. Informações de Relatório Social comprovando que,
na verdade, o ex-militar se encontra vivo e reside nos fundos da casa da investigada (sua irmã).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. O 36º Batalhão de Infantaria
Motorizada informou que a pensão recebida não teve como fato gerador a morte do ex-sargento,
mas sim a sua exclusão das fileiras do Exército, a bem da disciplina. A Lei nº 3.765/60 (Lei de
Pensões),  em vigor  à  época,  destinava-se  a  amparar  os  beneficiários  do  militar  falecido  ou
excluído  a  bem  da  disciplina,  por  deserção.  Possibilidade  de  que  a  irmã  do  ex-militar  seja
beneficiária da pensão, uma vez que, apesar de não falecido, foi excluído das fileiras do Exército
em 1975. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: SR/DPF/PI-00262/2016-IPL Voto: 2731/2018 Origem:  GABPRM1-PAESN  -
CECILIA  VIEIRA  DE  MELO  SA
LEITAO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para identificar e delimitar a participação de terceiro  indivíduo no
crime de contrabando (Art. 334-A, § 1º, inciso I do Código Penal) narrado em denúncia ofertada
pelo MPF em face de outros investigados,  um dos quais  teria apontado tal  indivíduo em seu
interrogatório. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Realizadas diligências para
apuração da autoria  delitiva  sem que delas se extraísse indício que levasse à elucidação da
identificação da participação do investigado na prática do delito. As contraditórias afirmações de
um dos  já  denunciados,  que  relatou  a  presença  de  um terceiro  envolvido  que,  em primeiro
momento,  chamou  de  "F."  e  posteriormente  de  "E."  não  são  suficientes  para  embasar  uma
eventual  denúncia  pelo  MPF,  sobretudo  considerando  que  o  outro  denunciado,  negou  a
participação de "E." na prática delitiva. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
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26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

026. Processo: SRPF-AP-INQ-00177/2016 Voto: 2729/2018 Origem:  COJUD/PRAP  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes previstos nos arts. 168-A, 312 e 315, ambos do Código Penal,
tendo em vista a notícia de irregularidades presentes em convênio celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Santana/AP e associação de ensino, com vigência entre 01 de abril a dezembro de
2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Arquivamento já homologado pela 5ª
CCR/MPF no âmbito de suas atribuições. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para análise do
arquivamento quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária. Fato supostamente ocorrido
no ano de 2003. Pena máxima cominada de 5 (cinco) anos de reclusão. Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III).  Homologação do
arquivamento.

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

027. Processo: 1.12.000.001346/2017-13 Voto: 2646/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de fraude em certame de interesse público
(CP,  art.  311-A,  III  e  §3°).  Suposta  divulgação/utilização  de  conteúdo  sigiloso  para  fins  de
obtenção  de  vantagem  em  processo  seletivo  de  ingresso  em  ensino  superior.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito do investigado. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, I). Homologação do arquivamento.

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

028. Processo: 1.15.000.000157/2018-94 - Eletrônico Voto: 2624/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando
possível recebimento irregular de benefício previdenciário (CP, art. 171, § 3°), após o óbito da
titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oficiada, a Procuradoria
Seccional do INSS informou que o benefício foi cessado em 18/01/2012, mesma data do óbito da
titular. Não verificação de recebimento de valores indevidos. Ausência de indícios da prática de
crime. Homologação do arquivamento.

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

029. Processo: 1.15.000.000282/2018-02 - Eletrônico Voto: 2622/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
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CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

030. Processo: 1.15.000.000706/2018-21 - Eletrônico Voto: 2614/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

031. Processo: 1.15.000.001072/2018-23 - Eletrônico Voto: 2615/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

032. Processo: 1.15.000.001096/2018-82 - Eletrônico Voto: 2613/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

033. Processo: 1.22.001.000086/2018-85 Voto: 2727/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os depoimentos não discrepam do conjunto
probatório ali reunido a ponto de ser possível afirmar serem falsos. 1) Uma das testemunhas,
pessoa simples, não compreendeu as perguntas que lhe foram feitas pelo Juízo acerca da relação
entre a quantidade de vacas que havia na propriedade e o volume de leite que delas era retirado.
Ocorre que mal entendido não configura falsa declaração, até porque a afirmação da testemunha
mostra-se coerente com aquilo que ele entendeu da pergunta formulada, tendo respondido que tal
propriedade sempre possuíra duas vacas e que a média de produção seria de sete a oito litros
"por dia", por animal. Tal afirmação converge com o teor da Declaração emitida pela empresa da
qual consta que o pai da autora da ação, no período compreendido entre junho e dezembro de
1988, ter-lhe-ia fornecido a quantidade de 1.798 litros de leite in natura, ou seja, uma média de
aproximadamente  8,5  litros  por  dia.  2)  As  declarações  da  outra  testemunha,  também,  não
divergem das provas contantes dos autos, as quais, aliás,  foram consideradas pelo Juízo,  ao
julgar improcedente a ação, a fim de afastar "qualquer alegação" de que as atividades promovidas
pelo grupo familiar da autora seriam "meramente de subsistência a partir da terra". Isso porque,
como pontuou a v.  sentença, "para o reconhecimento da qualidade de segurado especial não
basta comprovar a atividade rural", sendo necessário, também, "comprovar o regime de economia
familiar", o que, consoante entendeu o Juízo, não teria ocorrido, uma vez que restou "sobejamente
comprovado que não havia de economia de subsistência", mas apenas "a qualidade de produtor
rural  do  pai  da  autora  aliada  à  profissão  de  professora  da  mãe,  de  caráter  urbano".  Vê-se,
portanto,  que,  inexistem indícios  de  falsidade  nas  declarações  prestadas  pelas  testemunhas,
razão  pela  qual,  na  ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

034. Processo: 1.22.020.000009/2018-05 Voto: 2593/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Noticia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Determinação  pelo  Juízo
Trabalhista dirigida a instituição bancária, para que transferisse os valores existentes na conta
salário  especificada,  no  prazo  de  02  dias.  Efetivo  cumprimento  da  ordem  04  dias  após  a
intimação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso em análise, não se verifica
a ocorrência de crime de desobediência por parte da gerente. Mero cumprimento extemporâneo
da ordem, realizado 02 dias após o prazo estabelecido. Homologação do arquivamento.

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

035. Processo: 1.26.004.000079/2018-12 - Eletrônico Voto: 2618/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Suposta
concessão indevida de benefício de salário-maternidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Último recebimento em 09/2010. Investigada que, à época dos fatos, tinha 18 anos de
idade.  Redução  do  prazo  prescricional  pela  metade  (CP,  art.  115).  Prescrição  da  pretensão
punitiva estatal (CP, art.  109, III).  Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

036. Processo: 1.29.002.000379/2017-11 - Eletrônico Voto: 2619/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, comunicando possível contratação de empregados sem o devido registro em CTPS (CP,
art.  297,  § 4°),  por salão de beleza.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligência.  O  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  "  MTE  realizou  fiscalização  no  referido
estabelecimento comercial, tendo constatado que, além do proprietário do salão, trabalham no
local uma manicure e uma massagista que possuem contrato válido de parceria com o dono,
permitido pela Lei  n° 13.352/2016. Conclusão, pelo MTE, de que, pela situação verificada, os
contratos de parceria são válidos, não havendo relação de emprego entre as partes. Ausência de
indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

037. Processo: 1.30.010.000187/2017-94 Voto: 2743/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia crime que veicula o possível
cometimento  de  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A,  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal informou que
não  existe  ação  fiscal  em  curso  atinente  às  empresas  representadas,  muito  menos  foram
encontrados  indícios  de  sonegação  previdenciária  após  a  realização  das  diligências  iniciais,
tampouco constam dos autos fatos novos que se mostrem relevantes e fundamentem a adoção de
outras providências que não aquelas já concretizadas. Importante registrar, por fim, que a Receita
Federal frisou que os expedientes a ela encaminhados foram devidamente registrados no banco
de dados para realização de novas apurações, com o fito de subsidiar a instauração de futuras e
eventuais  ações  fiscais  caso  evidenciadas  irregularidades  perpetradas  pelas  empresas
representadas.  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 aferição dos valores que eventualmente deixaram de
ser repassados para a autarquia previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

038. Processo: 1.34.015.000646/2017-41 Voto: 2726/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (artigo 2º,  inciso I,  da Lei 8.137/90).
Representantes  legais  de  empresa  privada  que  teriam  apresentado  informação  falsa  (porte
econômico da empresa) no sistema oficial de controle (Cadastro Técnico Federal) para diminuir o
valor da Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental " TCFA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 20012. Pena máxima cominada de 02 (dois) anos de
detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO

039. Processo: JF/PR/CUR-5056252-
81.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2685/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  em decorrência  do  uso  de  documentos  falsos  para  obtenção  de  financiamento  de
veículo  perante  instituição  financeira  privada.  Manifestação  do  MPF  pela  declinação  de
competência  em  favor  da  Justiça  Estadual.  Discordância  do  Juízo  da  14ª  Vara  Federal  de
Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do
Procedimento nº 1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da
matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação de crédito
com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular,
perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização
de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira
e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art.  171 do Código Penal,  não
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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.

040. Processo: JF/SP-0007001-39.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2583/2018 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. 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 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Remessa dos
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da matéria. Edição
da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação de crédito com garantia de
alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição
financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos
falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em
tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema
Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a persecução criminal
se  a  instituição  financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª
Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). 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.

041. Processo: JF/BLU/SC-5012545-
59.2015.4.04.7205-INQ - Eletrônico 

Voto: 2808/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
BLUMENAU

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito de falsificação de selo ou sinal
público, descrito no art. 296, II, do CP. Notícia de que os responsáveis por duas empresas teriam
comercializado brasões e distintivos nacionais. Realização de busca e apreensão em desfavor
das empresas investigadas, tendo sido apreendidas 236 (duzentos e trinta e seis) carteiras em
couro, com distintivos nacionais. Promoção de arquivamento fundada na assertiva de que não
teria  havido,  no  caso,  falsificação  de  selo  ou  arma  da  República,  bem como o  uso  de  tais
elementos. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de Blumenau/SC. Indicativos da possível
utilização indevida do símbolo das Armas Nacionais. Caracterização do delito previsto no art. 296,
§ 1º, III, do CP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Sabe-se que a produção e a comercialização de distintivos e porta-documentos específicos para
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agentes  públicos,  contendo  o  brasão  da  República  ou  outros  símbolos  identificadores  de
entidades da Administração Pública, exigem prévia autorização do órgão interessado na obtenção
do produto, a fim de assegurar sua correta destinação e utilização. Tal o contexto, a fabricação e
venda de carteiras porta-documentos, distintivos e similares, contendo símbolos identificadores de
entes públicos e dos Poderes de Estado, sem a autorização legal necessária, configuram, em
tese, falsificação e uso indevido de selo ou sinal público. CP, art. 296, § 1º, III. Tutela da fé pública.
Resguardo do interesse da União consistente na correta identificação de seus agentes. Indícios
concretos de autoria e de materialidade do crime em tela. Designação de outro membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

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

Voto: 2692/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 241-A DA LEI Nº
8.069/90. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MANIFESTAÇÃO HOMOLOGADA PELA 2ª
CCR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS E INEXISTÊNCIA DE
LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE  IDÔNEA.  RETORNO  DO  FEITO  À  ORIGEM.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FÍSICO DOS AUTOS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. 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 705ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 05/02/2018. 1. Trata-se de Inquérito Policial
instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 241-A da Lei nº 8.069/90, tendo
em  vista  a  suposta  divulgação,  em  2009,  de  material  pornográfico  envolvendo  crianças  e
adolescentes em perfil da rede social Orkut. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, consignando, em síntese, não haver mais diligências aptas a identificar a
autoria delitiva. 3. Na 705ª Sessão de Revisão, realizada em 05/02/2018, esta 2ª CCR deliberou, à
unanimidade, pela homologação do arquivamento. 4. Devolvidos os autos à origem, o Procurador
da República oficiante, Carlos Wagner Barbosa Guimarães, houve por bem requerer ao Juízo da
11ª Vara Federal do Ceará o arquivamento físico dos autos. Ocorre, entretanto, que o Juízo de
origem reapreciou a promoção de arquivamento para indeferi-la, remetendo os autos novamente a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP. 5. A presente remessa
não merece ser conhecida. Há que se ressaltar, desde logo, a possibilidade jurídica inconteste de
a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão ministerial ser submetida diretamente
à 2ª CCR para homologação. 6. A interpretação do art. 28 do CPP não pode ser meramente literal.
Deve-se proceder a uma interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no
referido dispositivo legal, também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da CF e no art. 62, inc. IV,
da LC nº 75/93. 7. Afigura-se, pois, juridicamente plausível e, mesmo, inarredável, o conhecimento
por esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para fins de homologação, de promoção de
arquivamento ou declínio de atribuições formulada nos autos de inquérito policial. 8. Na situação
vertente, a promoção de arquivamento foi homologada com base no esgotamento das diligências
razoavelmente exigíveis, restando consignado, em suma: (a) apuração acerca da autoria do delito
prejudicada pela demora verificada entre a ocorrência do delito e a instauração do inquérito pela
DPF de Juazeiro do Norte/CE; (b) realização de diversas diligências que restaram infrutíferas; (c)
impossibilidade,  pelo  decurso do tempo,  de medida de busca e apreensão para perícias dos
computadores do único suspeito ouvido; (d) rede social que sequer existe nos dias atuais; (e)
perfil  virtual  objeto  da  investigação  possivelmente  hackeado;  (f)  esgotamento  das  diligências
razoavelmente exigíveis e (g) inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 9. Não
conhecimento da presente remessa, reiterando os termos da deliberação exarada na 705ª Sessão
de Revisão, de 05/02/2018.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
presente remessa, nos termos do 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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043. Processo: JF/MG-0012371-81.2017.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 2721/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Corregedoria da Superintendência Regional da
Polícia Federal em Minas Gerais, encaminhando diversos expedientes que relatam a prática do
crime previsto no art. 289, § 1º, do CP. Promoção de arquivamento fundada na conclusão de que,
"embora constatada a falsidade não grosseira das cédulas apreendidas, ou não há elementos que
possam levar à identificação do autor do delito ou, nos casos em que é possível identificar quem
repassou a nota, não é possível aferir o elemento subjetivo hábil a configurar o crime" de moeda
falsa. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais em relação
ao Despacho nº 869/2016. Indícios de autoria e de materialidade do delito. Remessa dos autos
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Em relação ao referido expediente,
com efeito, a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de
Perícia Criminal Federal, que concluiu pela falsidade da cédula apresentada a um frentista de
posto de combustível localizado no Bairro Guarani, em Belo Horizonte/MG. Constatação de que a
contrafação não é grosseira. Autoria identificada. Relato de que o referido frentista anotou a placa
do automóvel dirigido pelo suspeito e, ao consultá-la no sistema, identificou a placa como sendo
de um automóvel GM/Montana Sport de propriedade de "D.A.". Dolo evidenciado pela conduta
levada a cabo pelo  suspeito,  que se  evadiu  do local  rapidamente  quando foi  informado pelo
frentista que a cédula de R$ 100,00 (cem reais) apresentada para pagamento do abastecimento
do veículo era falsa. Indícios concretos de autoria e de materialidade do crime de moeda falsa.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
quanto ao fato descrito no referido Despacho.

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.

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

Voto: 2911/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Voto Vencedor. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho,
em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 15.676,33
(quinze mil,  seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos),  desacompanhadas da
documentação necessária ao seu regular ingresso no país. Promoção de arquivamento com base
no princípio da insignificância em relação a um dos investigados (M.M.B.). Discordância do Juízo
da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art.
62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido
como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a aplicação da tese da bagatela. Investigado que, conforme o
sistema COMPROT, apresenta ao menos outros dois procedimentos administrativos fiscais com
apreensão de mercadorias nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de habitualidade delitiva, bem
como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência 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.

045. Processo: JF/PR/CAS-5001756-
14.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2913/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Voto Vencedor. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho,
em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 7.280,21
(sete mil, duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos), desacompanhadas da documentação
necessária ao seu regular ingresso no país. Promoção de arquivamento com base no princípio da
insignificância. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR. Remessa dos autos
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos
tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da
ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a aplicação da
tese  da  bagatela.  Investigado  que  apresenta  registro  de  outros  7  (sete)  procedimentos
administrativos fiscais com apreensão de mercadorias nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de
habitualidade delitiva, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Não
incidência  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.

046. Processo: JF/PR/CAS-5001912-
02.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2575/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão
da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em abordagem realizada pelas equipes
da Receita Federal. O valor dos tributos evadidos pelo ora investigado totalizam a quantia de R$
8.810,66. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. 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. 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  outros  2  (dois)  registros  de
procedimentos administrativos fiscais relacionados com apreensão de mercadorias, nos últimos 5
(cinco)  anos.  Hipótese  de  efetiva  e  flagrante  ocorrência  de  lesão  à  ordem  tributária.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

047. Processo: JF/PR/CAS-5002089-
63.2018.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 2915/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Voto Vencedor. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho,
em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 11.714,74
(onze  mil,  setecentos  e  catorze  reais  e  setenta  e  quatro  centavos),  desacompanhadas  da
documentação necessária ao seu regular ingresso no país. Promoção de arquivamento com base
no princípio da insignificância em relação a um dos investigados (J.L.da V.). Discordância do Juízo
da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art.
62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido
como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a aplicação da tese da bagatela. Investigado que, conforme o
sistema  COMPROT,  apresenta  registro  de  outros  procedimentos  administrativos  fiscais  com
apreensão de mercadorias nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de habitualidade delitiva, bem

18/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência 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.

048. Processo: JF/SP-0002302-34.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 2797/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e
241-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista a veiculação em 31/05/2014, via internet, de arquivos
contendo imagens de pornografia  infantojuvenil.  Com o número de IP utilizado pelo  autor  do
upload  do  arquivo  ilícito,  a  empresa  de  telefonia  informou  o  endereço  de  onde  os  acessos
partiram  e  nome  do  suposto  responsável  (I.F.C.).  Realizada  diligência  no  local,  os  policiais
verificaram  que  o  imóvel  estava  vazio  e  com  uma  placa  de  "aluga-se".  Em  contato  com  a
proprietária, confirmou-se que I.F.C. residiu no imóvel por 08 anos como locatário. Identificou-se,
em seguida, o endereço no qual I.F.C. reside atualmente e a polícia representou pela realização
de busca e apreensão nesse endereço. Recebendo o feito, o Procurador da República oficiante
promoveu o seu arquivamento. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. Embora discorde da promoção de arquivamento, aduz o Juiz Federal:
"entendo temerário o deferimento da medida requisitada pela autoridade policial  (")  porque, a
despeito de estar o investigado claramente identificado nas informações prestadas pela empresa
de telefonia ("), bem como ter sido verificado o provável endereço atual de sua residência (") e de
haver relato da proprietária do imóvel onde partiu o acesso sob apuração que fora ele locatário do
imóvel  por  mais  de oito  anos,  verifica-se,  do relatório  dessa missão policial  "  que transcreve
informações obtidas em conversa informal ao telefone, entre o investigador e a senhora F(") " ,
que ela também teria teria informado, em 22/08/2016, ter havido rescisão contratual da referida
locação, por inadimplemento, 'há três anos', ou seja, desde o ano de 2013, o que poderia, em
princípio,  retirar  o liame fático entre o investigado e o imóvel  em questão".  Em que pese as
diligências realizadas, não foram encontrados dados que ligue o usuário a algum morador da casa
de onde partiu o acesso ao perfil investigado. Pesquisas junto aos sistemas internos do MPF e
também em fontes abertas da internet não lograram êxito em localizar outros feitos ou ocorrências
envolvendo algum dos moradores ou o endereço identificado. Caso no qual não se pode afirmar
que a conexão foi feita por um morador ou por um visitante, nem se exclui a possibilidade de um
estranho  ter  se  utilizado  do  sinal  da  residência  por  via  de  roteador.  Carência  de  elementos
capazes de levar à identificação da autoria delitiva. Insistência no arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

049. Processo: 1.00.000.007105/2018-71 - Eletrônico Voto: 2668/2018 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Ação Penal  proposta pelo  Ministério  Público do Estado do Amazonas em face dos nacionais
M.L.L.da  G.,  A.P.da  S.,  G.C.B.,  J.L.T.M.,  P.P.G.,  R.C.C  e  S.S.P  pela  prática  dos  crimes  de
associação  criminosa  majorada,  esbulho  possessório  (três  vezes),  constrangimento  ilegal
majorado (sete vezes), cárcere privado (duas vezes) e dano (duas vezes), e quanto ao primeiro
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acusado, também pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. CP, arts. 288, parágrafo
único,  161,  § 1º,  II,  146,  § 1º,  148 e 163,  todos do Código Penal;  Lei  nº  10.826/03,  art.  14.
Manifestação do MPF pela fixação da competência da Justiça Federal e pela não ratificação da
denúncia ofertada pelo Parquet Estadual, bem como pelo não oferecimento de nova denúncia por
ausência  de  justa  causa  ao  argumento  de  não  haver  indícios  suficientes  de  autoria  e
materialidade delitivas aptos a viabilizar a ação penal. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal
da Subseção Judiciária de Tefé/AM que, ao reconhecer a competência da Justiça Federal, rejeitou
a promoção ministerial quanto a não ratificação e não oferecimento de nova denúncia. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Consta dos autos que os
investigados, na companhia de outros supostos indígenas, teriam liderado movimento de invasão
de terras na zona rural do município de Uarini/AM, bem como realizado ações na estrada de
acesso e utilizado armas próprias da cultura indígena, como arco e flecha, lanças, terçados e uma
espingarda, alegando que seriam os verdadeiros proprietários das terras invadidas. Segundo o
Juízo  de  origem,  "a  partir  das  invasões,  os  autodenominados  indígenas  teriam  cometidos
reiterados  delitos  que  se  amoldam,  em  tese,  aos  tipos  penais  de  cárcere  privado,  ameaça,
esbulho na forma qualificada, constrangimento ilegal, porte de arma de fogo, dano e associação
criminosa.  Pelos  diversos  termos de  declarações de  vítimas,  depoimentos  de  testemunhas e
documentos,  a  presença  dos  indígenas  nas  áreas  em  disputa  é  fato  inconteste,  inclusive
corroborada  pelos  interrogatórios  dos  próprios  acusados  em  sede  policial,  redundando  em
diversas  denúncias  pelas  supostas  vítimas".  Arquivamento  que  se  afigura  prematuro,  sendo
necessário maior esclarecimento dos fatos.  Apuração que, a princípio,  revela a ocorrência de
diversos delitos, não havendo por ora elementos concretos acerca de eventual excludente de
ilicitude. 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.

050. Processo: 1.33.008.000077/2017-60 Voto: 2921/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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$ 7.152,50
(sete  mil,  cento  e  cinquenta  e  dois  reais  e  cinquenta  centavos),  desacompanhadas  da
documentação necessária ao seu regular ingresso no país. Tributos iludidos no montante de R$
3.169,76  (três  mil,  cento  e  sessenta  e  nove  reais  e  setenta  e  seis  centavos).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém
daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00),
tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a aplicação da tese da bagatela. Investigada que,
conforme o sistema COMPROT, apresenta registro de outras 3 (três) apreensões de mercadorias
nos últimos 5 (cinco) anos. Hipótese de habitualidade delitiva, bem como de efetiva e flagrante
ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência do princípio da insignificância. Enunciado nº
49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

051. Processo: DPF/CRU/PE-00172/2012-INQ Voto: 2564/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/GARANHUNS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299), consistente na falsificação de assinaturas em alterações contratuais de empresa privada.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A falsidade ideológica presente
no contrato social da empresa, registrada na Junta Comercial de Pernambuco, foi cometida contra
particular, não ensejando a conduta qualquer ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Enunciado nº 62 desta 2ª CCR: "Não é
da atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal relativa aos crimes de falsidade
documental praticados perante Junta Comercial, por não ofenderem diretamente bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas". Homologação do
declínio 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.

052. Processo: DPF-OPE-00054/2017-INQ Voto: 2791/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes previstos no art. 155 do
CP e no art. 16 da Lei nº 10.826/03, tendo em vista que militar, em exercício no 34º Batalhão de
Infantaria  de  Selva,  em  Clevelândia,  no  município  de  Oiapoque/AP,  teria  furtado  do  quartel
munição de uso restrito e armazenado em sua residência. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 "
2ª CCR). O crime de furto possui previsão no Código Penal Militar,  razão pela qual a Justiça
Federal seria incompetente para processar e julgar o caso. Na hipótese dos autos, o delito do art.
16 da Lei nº 10.826/03 também é de atribuição da Justiça Militar, nos termos do art. 9º, II, "e" do
Código Penal Militar, tendo em vista que a conduta apurada afetou diretamente o patrimônio sob a
administração militar. Homologação do declínio ao Ministério Público Militar.

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

053. Processo: DPF/SR-AL-00178/2017-INQ Voto: 2521/2018 Origem:  GABPR6-JAB  -  JOEL
ALMEIDA BELO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº
11.343/2016,  art.  33),  tendo  em  vista  que  os  Correios  interceptaram  em  Maceió/AL  uma
encomenda  contendo  material  entorpecente  endereçada  a  pessoa  residente  na  cidade  de
Amparo/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Ausência de indícios
de  transnacionalidade.  Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em
prejuízo direto a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

054. Processo: 1.14.014.000081/2018-85 Voto: 2801/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ALAGOINHAS-BA

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 a ocorrência de ameaças e de injúria por parte de um vereador da
Câmara Municipal de Esplanada/BA em desfavor de um jornalista que presta serviços na área de
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comunicação da referida Casa Legislativa. 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.

055. Processo: 1.22.000.000376/2018-39 Voto: 2662/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada por uma cooperativa de crédito.
Narra a representação que a noticiada, então empregada da instituição financeira representante,
teria enviado para seu e-mail particular documentos da instituição financeira, os quais violariam o
dever de sigilo firmado pelas partes da relação laboral, com o suposto fim de utilizar ou repassar a
terceiros. Solicitou a representante a apuração de suposta prática crime previsto no art. 10 da LC
nº 105/2001. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Constatação de que os documentos
enviados  por  e-mail  são  relativos  a  operações e  cursos  administrativos  e  não  de  operações
financeiras em si. Documentos supostamente "desviados" pela noticiada que não se enquadram
no rol  do  art.  §1º  do  art.  5º  da  LC nº  105/2001.  Crime  do  art.  10  da  LC nº  105/2001  não
caracterizado. Possível ocorrência do crime de violação de segredo profissional (CP, art. 154) de
competência  da  Justiça  Estadual.  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.

056. Processo: 1.23.000.000820/2018-89 Voto: 2752/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  enviado  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho,
encaminhando cópia de procedimento em trâmite na 19ª vara do Trabalho de Belém/PA, tendo em
vista possível atentado a moral, a honra e a dignidade de trabalhadora que supostamente era
assediada sexualmente durante o pacto laboral. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Possível prática de crime contra a liberdade sexual. Narrativa que não aponta
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

057. Processo: 1.24.001.000057/2018-49 - Eletrônico Voto: 2558/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  apurar  suposto  crime  de  falsificação  de  Carteira  Nacional  de
Habilitação (CNH), em razão do encontro fortuito de provas durante as investigações promovidas
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pela Polícia Federal nos autos do IPL nº 024/2015. CP, art. 297. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Documento expedido por órgão estadual de trânsito. Inexistência de
lesão direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

058. Processo: 1.25.000.002029/2018-39 - Eletrônico Voto: 2720/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada apurar suposta ocorrência do crime de falsidade ideológica. Relato de
que, em razão do não ingresso da noticiante no quadro societário de uma holding com sede em
Belize, houve a solicitação de retirada de mídias sociais, vídeos e publicações que outrora foram
veiculadas, bem como que não fosse vinculada a nenhuma publicação futura daquela empresa,
pedidos esses que não foram atendidos em tratativas extrajudiciais.  CP, art.  299.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Narrativa  que  não  evidencia  fato  praticado  em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

059. Processo: 1.25.005.000155/2018-17 - Eletrônico Voto: 2557/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  dos  crime  de  falsidade  documental,
estelionato e fraude processual, supostamente decorrentes da avaliação e arrematação de bens
imóveis no âmbito da execução de sentença relativa à reclamatória que tramitou perante o Juízo
do Trabalho de Cornélio Procópio/PR. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos
que  já  foram  anteriormente  objeto  da  NF  nº  1.25.005.000964/2013-14,  que  deu  origem  ao
Procedimento  nº  5020580-09.2013.4.04.7001,  ambos  distribuídos  ao  5º  Ofício  da  PRM  de
Londrina/PR, com subsequente manifestação pela declinação de competência em favor da Vara
Criminal  da  Comarca  de  Cornélio  Procópio/PR,  acatada  pelo  Juízo  Federal  da  Subseção
Judiciária  de  Londrina/PR.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

060. Processo: 1.26.000.003125/2017-86 - Eletrônico Voto: 2556/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a saúde pública por parte
de  representante  legal  de  empresa  estabelecida  em  Olinda/PE,  que  teria  fabricado  e
comercializado produto saneante de risco II sem o devido registro na ANVISA. 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
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Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, DJe
27/3/2012;  Procedimento  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015.
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.

061. Processo: 1.28.000.000115/2018-03 - Eletrônico Voto: 2582/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  suposta prática do crime de uso de documento falso
perante a empresa (consórcio) responsável por administrar o complexo aeroportuário da Grande
Natal/RN. CP, art.  304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Uso de Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) perante o Setor de Credenciamento da empresa que administra o
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, localizado na região metropolitana de Natal/RN. Eventual
lesão  a serviço  e  interesse de empresa que  possui  personalidade jurídica de direito  privado.
Pertinência da Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor".  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

062. Processo: 1.28.000.000439/2018-33 - Eletrônico Voto: 2554/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um agente penitenciário federal,
na qual diz ter sido vítima dos crimes de difamação, ameaça e estelionato. CP, arts. 139 c/c art.
141, II, 147 e 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Ofensas e ameaças
possivelmente lançadas pelo fato da vítima ter reagido ao suposto agressor (vendedor de um
veículo), dizendo-lhe que havia percebido a tentativa de golpe. Ausência de indícios de que tais
ilícitos  foram cometidos em razão  da função  pública que  a vítima exerce.  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.

063. Processo: 1.28.000.001796/2017-38 - Eletrônico Voto: 2681/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relato  da  noticiante  de  que  o  noticiado  exercia  a  prática  da  chamada
"agiotagem", trocando cheques e emprestando dinheiro, mediante a cobrança de juros e que, em
determinada ocasião, realizou negócio com o noticiado entregando-lhe "cheque em branco" como
garantia, tendo-o recebido de volta já preenchido com o valor da compensação que o noticiado
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achou devido.  Por  não ter  saldo suficiente  para quitar  a  dívida,  a  noticiante  afirmou ter  sido
ameaçada. Possível prática de usura, crime contra a economia popular. Lei n° 1.521/51, art. 4º,
"a". Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Nos termos da Súmula nº
498 do STF, "compete à justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento
dos  crimes  contra  a  economia  popular".  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do MPF 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.

064. Processo: 1.28.400.000020/2018-79 - Eletrônico Voto: 2566/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ASSU-RN

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de representação oriunda de Vara da Justiça
Federal, com cópia integral de processo, ajuizado por uma beneficiária de pensão por morte. O
pedido veiculado na pretensão foi julgado improcedente, contudo, o Juiz Federal relator na Turma
Recursal apontou: "necessário ressaltar, todavia, que a informação prestada pela testemunha, no
sentido de que a pensão por morte da autora (recebida em nome próprio e em nome de suas
filhas)  não  lhe  estaria  sendo repassado  integralmente,  já  que  administrado  por  seu  cunhado
(irmão de seu falecido esposo), de nome "B(...)", que destinaria mensalmente apenas cerca de R$
80,00  (oitenta  reais)  à  autora,  apesar  de  não  justificar  a  concessão  do  requerido  benefício
assistencial,  requer a devida apuração pelo Ministério Público Federal,  já que, em tese,  pode
caracterizar ilícito de natureza civil ou até mesmo penal". 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.

065. Processo: 1.29.000.000477/2018-59 - Eletrônico Voto: 2690/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por pessoa residente em Porto Alegre/RS, dando conta da ocorrência de possível fraude
por meio do envio de mensagens falsas de texto SMS utilizando símbolos do Banco do Brasil,
com modus operandi que sugere a fraude conhecida como phishing scam. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32).  Suposta prática de estelionato em detrimento do patrimônio de
sociedade de economia mista. Súmula nº 42 do STJ. Inexistência de lesão direta a bens, serviços
e interesses da União ou suas entidades.  Ausência  de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor ao Ministério Público Estadual.

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

066. Processo: 1.29.000.000754/2018-23 - Eletrônico Voto: 2684/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível  crime de apropriação indébita. Relato de que
determinado sindicato  recebeu de um de seus associados,  através de desconto em folha de
pagamento, valores decorrentes da contratação de seguro de vida pelo associado, porém não os
repassou a  entidade  seguradora.  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.

067. Processo: 1.29.011.000087/2018-50 - Eletrônico Voto: 2800/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uruguaiana/RS para apurar possível  prática do crime de adulteração de sinal  identificador de
veículo automotor. Relato de que o órgão fazendário, em conferência física realizada no Porto
Seco Rodoviário, constatou que a placa da carreta (acoplada ao caminhão), de propriedade do
representado,  não  guardava  correlação  com  o  chassi.  CP,  art.  311.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não evidencia fato praticado em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de indícios de transnacionalidade
da  conduta.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

068. Processo: 1.30.001.001383/2018-76 Voto: 2804/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima que relata, em síntese, suposto
financiamento não declarado ao TRE em benefício da campanha do atual Prefeito do município do
Rio de Janeiro por parte de grupo econômico, no qual inseridas duas empresas determinadas,
que  estariam  sendo  indevidamente  beneficiadas  em  licitações  municipais,  notadamente  em
contratos da área de transporte e de recolhimento de lixo junto à COMLURB. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Narrativa  que  não  evidencia  afetação  a  bens,  serviços  ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Atribuição  da  Promotoria  Eleitoral,  integrada  por
membros do Ministério Público Estadual, para investigar suposto crime eleitoral, tratando-se de
eleições  municipais.  Ausência  de  elementos  concretos  de  informação  aptos  a  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.

069. Processo: 1.30.020.000125/2018-44 Voto: 2555/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

26/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de relato sigiloso ofertado perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, no qual o representante, em manifestações datadas de 23/02, 24/02 e 04/03/2018, diz
que estaria sendo vítima de tortura, "perseguido e dopado" e tendo o "corpo deformado". Possível
prática dos crimes de ameaça e de tortura. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Narrativa  que  não  evidencia  afetação  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades.  Ausência  de  elementos  concretos  de  informação aptos  a  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.

070. Processo: 1.30.020.000132/2018-46 Voto: 2565/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  acerca  de  supostos  crimes  de  furto  e
receptação.  Narra  o  representante  que  a  estação  ferroviária  de  Visconde  de  Itaboraí,  em
Itaboraí/RJ, cujas atividades estão paralisadas, estaria sendo saqueada por "vândalos envolvidos
com o  tráfico",  que  teriam subtraído  portas,  janelas,  telhados,  tijolos,  trilhos  e  até  mesmo a
tubulação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A estação ferroviária
de Visconde de Itaboraí era utilizada no transporte ferroviário intermunicipal de passageiros entre
Itaboraí e Niterói,  hoje desativado, e não faz parte do patrimônio federal,  vez que pertencia à
extinta  empresa  estadual  Flumitrens.  Atualmente  a  estação  integra  o  patrimônio  da  empresa
estadual Central Logística, que sucedeu a Flumitrens quanto às atividades e patrimônio que não
integraram  a  concessão  à  iniciativa  privada  "  operada  pela  Supervia.  Também  não  consta
qualquer  tombamento  do  IPHAN  sobre  a  referida  estação,  havendo  notícia  apenas  de
tombamento na esfera municipal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação do  declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 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)

071. Processo: DPF/RO-0223/2017-INQ Voto: 2576/2018 Origem:  GABPR7-JGAS  -  JOAO
GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 180, 297 e
304 do Código  Penal  por  parte  de condutor  que teria  apresentado Certificado de Registro  e
Licenciamento de Veículo (CRLV) materialmente falso quando abordado pela Polícia Rodoviária
Federal na altura do Km 698 da BR-364, no município de Porto Velho/RO, em 30/04/2017. 1)
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação, a partir das circunstâncias que
envolveram  a  compra  do  veículo,  de  que  o  investigado  não  tinha  conhecimento  acerca  da
inautenticidade  do documento.  Veículo  adquirido  por  preço  menor  que  o de  mercado por  se
encontrar  em  péssimo  estado  de  conservação  devido  a  uma  capotagem.  Regularidade  da
situação do veículo  informada por  um despachante mediante  consulta  da placa.  Juntada aos
autos de mídia contendo gravações de ligações telefônicas nas quais um terceiro (G.F.de M.)
assume saber que o automóvel é clonado, demonstrando que o condutor ora investigado não
tinha  ciência  de  tal  fato.  Elemento  subjetivo  do  tipo  não  evidenciado.  Homologação  do
arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Em relação aos delitos de
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falsificação do CRLV e de receptação, não se constata ofensa direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de prova 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
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.

072. Processo: DPF/SR-AL-00145/2017-INQ Voto: 2603/2018 Origem:  GABPRM4-CERC  -
CARLOS  EDUARDO  RADDATZ
CRUZ

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado a partir  de expediente do Juízo do 8ª Vara Federal  da Subseção
Judiciária de Arapiraca/AL, noticiando suposta ocorrência do crime de patrocínio simultâneo ou
tergiversação  por  parte  de causídico  que,  a  despeito  de figurar  como advogado do autor  no
referido feito, atua como advogado do município de Igaci/AL em processo que tramita na Justiça
Estadual de Alagoas, lide da mesma natureza da ação em curso perante a Justiça Federal contra
a União, mas, que, entretanto, diz respeito a interesse contrário ao do autor patrocinado pelo
referido advogado na ação proposta na esfera federal. CP, art. 355, parágrafo único. 1) Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação
tem como elementos configuradores o advogado/procurador patrocinar, com ou sem instrumento
procuratório, interesses de partes antagônicas ao mesmo tempo e numa mesma relação jurídica
controvertida, o que não se verifica no caso. Aqui, cuida-se de ações distintas. Delito, em tese,
não  caracterizado.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33). Todavia, ainda subsiste a possibilidade de configuração do crime de patrocínio
infiel (modalidade do caput), na medida em que o advogado, ao requerer a suspensão da ação na
Justiça Estadual para que a demanda seguisse na esfera federal, teria traído o mandato que lhe
foi conferido pelo autor da demanda (vítima do delito). Fato ocorrido perante a Justiça Estadual.
Ausência  de  prejuízo  ou  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de prova capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução quanto à suposta prática do crime de patrocínio infiel. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Não Provimento do recurso

073. Processo: DPF-CG-0299/2016-INQ Voto: 2560/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  crime de estelionato previdenciário.  Suposta
obtenção  de  benefício  assistencial  mediante  apresentação  de  certidão  de  nascimento
materialmente falsa.  CP, art.  171,  § 3º.  Promoção de arquivamento fundada na prescrição da
pretensão punitiva. Investigada que teria nascido em 05/05/1934, beneficiando-se do art. 115 do
CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Deliberação da 2ª CCR na 705ª
Sessão de Revisão, em 05/02/2018, pelo prosseguimento das investigações. Verificação de que o
INSS foi induzido a erro através da apresentação de certidão de nascimento materialmente falsa e
demais documentos emitidos com base na referida declaração. Existência nos autos de Certidão
Negativa de Registro expedida pelo Cartório Único de José da Penha/RN, atestando "não constar"
registro em nome da investigada (F.L.), nascida em 05/05/1934. Inautenticidade da informação
constante do sistema da autarquia previdenciária. Data real de nascimento da investigada não
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comprovada por certidão idônea. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva com base no art.  115 do CP.  Necessidade de diligências mínimas, tendo sido,  aliás,
indicadas as seguintes pela Procuradora oficiante na PRM de Monteiro/PB: a) seja localizada e
ouvida a investigada (F.L.); b) conforme o caso, seja diligenciado pela quebra do sigilo bancário da
conta bancária indicada à fl. 21 dos autos, requisitando-se documentos de abertura, eventuais
procuradores e extrato bancário do período em que esteve ativa, tudo para se descobrir os reais
responsáveis  pela  movimentação  da  conta;  e  c)  sejam  ainda  identificadas  outras  fraudes
envolvendo documentos falsos oriundos do mesmo cartório, estabelecendo possível existência de
organização  criminosa.  Interposição  de  recurso  pelo  Procurador  da  República  oficiante.
Improcedência.  Inaplicabilidade  da  Orientação  nº  26  da  2ª  CCR.  Diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis não esgotadas. Existência de linha investigatória potencialmente idônea.
Necessidade de apuração mínima dos fatos. Prescrição da pretensão punitiva não evidenciada.
Juntada aos autos de certidão de nascimento materialmente falsa,  que,  no caso,  embasou o
cancelamento  do  benefício  pela  autarquia  previdenciária.  Manutenção  integral  da  decisão
impugnada. Remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

074. Processo: DPF/BG-00101/2016-INQ Voto: 2581/2018 Origem:  GABPRM1-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível  prática de crime contra a honra (calúnia) de
magistrado, ex- titular do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. Relato de
imputação  de  fatos  determinados  definidos  como  crime  que  teve  origem  em  Pedido  de
Providências subscrito pelo advogado ora investigado, por meio do qual requereu ao Presidente
da OAB " Subseção de Barra do Garças/MT, a apuração de ilegalidades supostamente cometidas
pelo  então  magistrado  no  exercício  de  sua  atividade  jurisdicional.  CP,  art.  138.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  A partir  do cotejo dos elementos contidos nos autos,
constatou-se a ausência de substrato probatório apto a evidenciar que o investigado agiu com
dolo de caluniar o magistrado. Conduta movida pelo animus narrandi, sem a intenção deliberada
de imputar falsamente conduta definida como crime, limitando-se a externar sua insatisfação em
virtude das divergências que possuía com o magistrado. Advogado que apenas buscou junto à
OAB providências  com relação  a  fatos  que  interpretou  como prejudiciais  aos  interesses  que
patrocinava. Dolo 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.

075. Processo: DPF/DF-1551/2017-INQ Voto: 2687/2018 Origem:  GABPR16-ACAAR  -  ANA
CAROLINA  ALVES  ARAUJO
ROMAN

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de desobediência por parte de
sócios-proprietários de empresa de engenharia sediada em Brasília/DF, que teriam descumprido
notificações  expedidas  pela  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  10ª  Região.  CP,  art.  330.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  de  que  as  notificações
referidas foram recebidas pelo departamento de pessoal e posteriormente enviadas por e-mail à
advogada da empresa investigada, ficando esta responsável pelo peticionamento eletrônico, com
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as  devidas  justificativas  acompanhadas  da  documentação  requisitada  pelo  MPT.  Oitiva  da
advogada,  que  afirmou  ter  recebido,  à  época,  notificações  e  documentos  alusivos  a  outros
processos para juntada, não tendo percebido que se tratava, no caso, de procedimentos distintos.
Como já havia feito a juntada de documentos da empresa, a advogada acreditou que se cuidava
da mesma documentação e, por isso, não se preocupou em proceder à nova juntada. Informação
de que enviaria nos dias seguintes os documentos requisitados. Ausência de intenção deliberada
de não  cumprir  as  notificações  expedidas.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: DPF/PHB/PI-00078/2016-INQ Voto: 2765/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de calúnia cometida em face de psicóloga
da Universidade Federal do Piauí " UFPI em razão de suas funções. CP, art. 138 c/c art. 141, II. A
investigada teria insinuado para uma paciente da psicóloga, por meio de mensagens enviadas por
telefone celular, que teve acesso ao prontuário clínico desta, fato que caracterizaria violação ao
sigilo profissional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de
diligências, não restou demonstrada a imputação de violação ao sigilo profissional nas mensagens
veiculadas.  Igualmente,  não  há indícios  de  que  tenha  ocorrido  o  crime de  violação  ao sigilo
profissional.  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.

077. Processo: DPF/PHB/PI-00104/2016-INQ Voto: 2748/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação de duas servidoras da Gerência Regional
do Trabalho e  Emprego em Parnaíba/PI,  noticiando  que  teriam sido  difamadas por  um outro
servidor lotado na Superintendência Regional  do Trabalho e Empego do Estado do Piauí  em
Teresina/PI. As servidoras públicas representantes formularam pedido administrativo de mudança
de  suas  jornadas  de  trabalho  de  8h  para  6h  ininterruptas,  entre  outros  pedidos.  A suposta
difamação seria  decorrente  dos argumentos  utilizados pelo  servidor  representado no relatório
emitido para subsidiar a decisão de sua chefia imediata acerca do pedido administrativo, que foi
negado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A decisão do chefe do Serviço de
Administração " SEAD/SRTE/PI indeferindo o requerimento das servidoras com supedâneo no
relatório lavrado pelo ora representado denota que este apenas cumpriu o seu dever. Crime não
caracterizado,  haja  vista  que  (i)  o  relatório  gerencial  foi  elaborado  a  pedido  do  chefe  do
representado  com  o  objetivo  específico  de  subsidiar  decisão  acerca  de  requerimento
administrativo de mudança de horários;  (ii)  o dito relatório foi  embasado no relatório geral  de
atendimentos e  relatório  de produtividade de atendimento;  (iii)  não deu azo a instauração de
procedimento administrativo disciplinar em face das servidoras; e, (iv) não houve a propagação
das irregularidades aventadas no supramencionado relatório a terceiros. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

078. Processo: DPF/PHB/PI-00147/2014-INQ Voto: 2716/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
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LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  notícia  de  prestação  de  declaração  falsa  à  Receita
Federal do Brasil, mediante a utilização irregular de dados pessoais de uma contribuinte, com
indicação de rendimentos oriundos de uma sociedade empresarial, nos anos-calendário de 2005 e
2006. Possível crime de falsidade ideológica. CP, art. 299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). A despeito da configuração da ilicitude " utilização dos dados pessoais de contribuinte,
conforme reconhecido pela própria RFB, que desconstituiu o crédito tributário ", as diligências
realizadas pela autoridade policial não lograram amealhar indícios de autoria, no caso, identificar
o agente que, valendo-se dos dados pessoais de terceiro, prestou declarações falsas ao fisco.
Ausência de diligências capazes de alterar o panorama probatório atual.  Inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: DPF/RO-0023/2018-INQ Voto: 2580/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO por parte de testemunha do reclamante. CP, art.
342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação, conforme depoimento
em sede policial,  de que o investigado se sentiu coagido pela autoridade judicial  e,  por isso,
confundiu  as  datas  acerca  das  quais  foi  indagado.  Elemento  subjetivo  não  evidenciado.
Declaração que em nada influenciou a decisão do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido
percebida durante a audiência de instrução e desconsiderada por sua eventual inconsistência.
Insuficiência de provas quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: DPF/RO-0060/2018-INQ Voto: 2678/2018 Origem:  GABPR3-DAL  -  DANIEL
AZEVEDO LÔBO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de possível crime de furto qualificado (CP, art.
155,  §4º,  I).  Notícia  de  suposto  desaparecimento  de  48  pen  drives  que  se  encontravam
depositados no almoxarifado do Instituto Federal de Rondônia " IFRO, no Campus Zona Norte, em
Porto  Velho/RO,  assim  como  de  outros  materiais  pertencentes  ao  instituto.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não existe nenhum elemento que demonstre a data da
ocorrência do desaparecimento dos pen drives. Não há nenhum sistema de vigilância no local que
pudesse auxiliar na identificação da autoria delitiva. Não há nenhum tipo de arrombamento no
local, indicando o uso de chaves para a entrada no setor. Não há nenhum controle de entrada e
saída de pessoas no setor. Há relatos da entrada e saída de inúmeras pessoas não autorizadas
no setor.  Inúmeras  pessoas  tinham cópias  da  chave  do  setor,  assim  como uma outra  cópia
permanecia no claviculário, onde todos os servidores do instituto tinham pleno e fácil  acesso.
Hipótese na qual não é possível se estabelecer, ao menos, uma suspeita de autoria. Carência de
linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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081. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000195-6-INQ Voto: 2667/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  sonegação  previdenciária  por
sociedade empresarial do ramo de estruturas e coberturas metálicas sediada na cidade de São
José do Rio Preto/SP. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Montante  do  crédito  previdenciário  correspondente  a  R$  4.852,08  (quatro  mil,  oitocentos  e
cinquenta e dois reais e oito centavos). De acordo com recente decisão do STJ confirmando a
necessidade de alinhamento jurisprudencial à orientação reiterada pelo Supremo Tribunal Federal
(REsp nº 1709029/MG, Terceira Seção, DJe: 04/04/2018), aplica-se 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 das Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.20.005.000239/2017-48, 711ª Sessão de Revisão, de
09/04/2018, unânime. 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  Ministério  Público  Federal  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.25.000.000894/2013-36. Homologação do arquivamento.

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

082. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000350-3-INQ Voto: 2520/2018 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 falso testemunho perante o
Juízo da 1ª Vara do Trabalho de José Bonifácio/SP (CP, art. 342). D.S.F, em audiência trabalhista,
relatou que assim como ele, o reclamante tinha "uns 45 minutos" de intervalo intrajornada. Em
contrapartida, R.F.M., na mesma audiência, informou que, assim como o reclamante, "parava para
jantar das 20h às 21h", ou seja 1h de intervalo intrajornada, porém, que uma vez por semana
havia um intervalo menor, de 40 minutos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Inquirido durante a fase policial, D.S.F reiterou o alegado em audiência trabalhista, reafirmando o
intervalo intrajornada de 45 minutos, mas que não tinha documentos que comprovassem, pois não
batia ponto no intervalo de almoço. R.F.M., também ouvido na fase policial, disse não se lembrar
exatamente o que disse na audiência pelo decurso do tempo, mas, em princípio, confirma seu
depoimento, reafirmando que o reclamante usufruía de 1 (uma) hora de intervalo intrajornada e
que, também, não tem nenhum documento que comprove sua afirmação. Ausência de provas
quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

083. Processo: SRPF-AP-00025/2016-INQ Voto: 2717/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86 c/c art. 14, inc. II, do CP, tendo em vista a suposta tentativa de obtenção de empréstimo
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junto  ao  Banco  do  Povo  "  AFAP (Agência  de  Fomento  do  Amapá),  mediante  utilização,  em
novembro de 2015,  de  documentos ideologicamente  falsos.  Revisão de arquivamento  (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV). Oficiada, a AFAP informou que os três investigados não pertenciam à
Comunidade Quilombola São João do Maruanum, bem como que os documentos apresentados
por eles foram imediatamente devolvidos, pois não aceitos para realização dos procedimentos.
Oitiva de dois investigados, que não trouxeram informações novas para as apurações. Ausência
de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  razoavelmente  exigíveis.
Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016. Homologação
do arquivamento.

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

084. Processo: SRPF-AP-00087/2015-INQ Voto: 2666/2018 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 do crime de estelionato majorado em
decorrência  de  saque  irregular  de  parcelas  do  seguro  defeso  em nome de  beneficiária  que
supostamente esteve presa no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN) no ano
de 2013. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo no Estado do Amapá de que, além de não
possuir  um  local  adequado  para  guarda  de  documentos,  houve  um  sinistro  no  qual  foram
destruídos  cerca  de 40% dos documentos  dos  pescadores,  motivo  pelo  qual  o  requerimento
(inclusive o original) do benefício do seguro defeso em nome da investigada não foi encontrado.
Realização de várias oitivas, inclusive da servidora responsável pela inserção de dados falsos em
sistema  de  informações  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  já  denunciada  pelo  seu
envolvimento em fraudes análogas. Fatos investigados que remontam aos anos de 2011/2013,
não tendo sido colhidos elementos seguros quanto à autoria e materialidade do delito em tela.
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.

085. Processo: SR/PF/CE-00223/2017-INQ Voto: 2579/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 163, parágrafo
único, inc. III, do CP. Notícia do arrombamento da parede lateral de agência da Caixa Econômica
Federal situada no bairro Jóquei Clube, na cidade de Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realização de laudo pericial no local do fato, sem, contudo, apresentar
resultados  úteis.  Ausência  de  registro  de  imagens  CFTV  ou  de  testemunhas  que  possam
contribuir  para  elucidação  da  autoria.  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.

086. Processo: 1.03.000.000172/2018-53 Voto: 2842/2018 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de e-mail anônimo, no qual o noticiante narra irregularidades
nas campanhas eleitorais de 2012 e de 2014 envolvendo determinado deputado estadual.  Os
principais argumentos da delação anônima se referem ao fato de que assessores do deputado
figuraram como doadores da campanha, sem que tivessem lastro  financeiro para tanto.  Além
disso, o noticiante faz ilações sobre transações de "entrada" e saída" de recursos, constantes da
prestação  de  contas  eleitoral.  Foi  feita  também  alegações  referentes  ao  uso  de  caixa  dois
eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conquanto o lançamento de uma
mesma rubrica nos campos receitas e despesas possa causar estranhamento, há uma explicação
contábil para que isso tenha ocorrido nas eleições de 2012: naquele pleito, o próprio TSE indicava
a necessidade de que doações estimáveis em dinheiro fossem computadas como receitas e como
despesas. Assim, a inclusão na prestação de contas eleitoral de "doações estimáveis em dinheiro"
dentre as receitas e o lançamento, de igual valor, das respectivas "baixas de recursos estimáveis
em dinheiro" não constitui irregularidade. De acordo com a promoção de arquivamento: "No que
se refere aos demais argumentos, embora tenha sido constatado que doadores e prestadores de
serviços  para  as  campanhas do  deputado  atualmente  exercem cargos  em comissão  em seu
gabinete, não há a princípio ilegalidade neste fato (") Quanto às demais alegações referentes ao
uso de caixa dois eleitoral, seria necessária a apresentação de elementos mínimos de prova, sem
os quais  não  é permitida  a  inauguração  de  procedimento  investigativo.  Os únicos  elementos
trazidos a esta Procuradoria Regional Eleitoral são as alegações genéricas do noticiante, eivadas
de fragilidade ante o anonimato e carentes de elementos para balizar o início de investigações".
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.

087. Processo: 1.11.000.000533/2016-28 Voto: 2552/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de lavagem
de  dinheiro  a  partir  de  elementos  de  informação  contidos  no  IPL nº  048/2016,  no  qual  se
investigava os delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso por parte de sentenciado
que tinha o propósito de se esquivar do cumprimento de pena e de não responder a ações penais
por delitos cometidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação no sentido
de que, após a conclusão do referido inquérito policial, não se tratava de crime de lavagem de
capitais,  mas  somente  dos  delitos  de  uso  de  documento  falso  e  falsificação  de  documentos
públicos, condutas atribuídas ao investigado J.A.da S., que utilizava identidade falsa em nome de
terceiro para a prática de delitos, motivo pelo qual foi denunciado e responde atualmente a ação
penal em curso perante o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Materialidade
delitiva não evidenciada quanto ao crime de lavagem de ativos. Homologação do arquivamento.

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

088. Processo: 1.12.000.001692/2017-93 - Eletrônico Voto: 2787/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de documentos encaminhados pela Polícia Federal, acerca de
possível crime de estelionato contra entidade previdenciária. CP, art. 171, § 3º. De acordo com a
representação da noticiante, uma senhora autoidentificada como "C(...)" entrou em contato em
meados  de  2017,  via  telefone,  apresentando-se  a  ela  como  funcionária  de  uma  empresa
prestadora de serviços do INSS. Após, informou que os benefícios solicitados por ela já estariam
disponíveis, bastando apresentar certos documentos no endereço da empresa. No entanto, não
tendo a noticiante solicitado benefício algum ao INSS, passou a desconfiar de provável fraude

34/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

previdenciária cometida em seu nome e procurou a Polícia Federal para registrar a ocorrência.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em consulta ao CNIS, junto ao INSS,
inexiste  qualquer  requerimento  de  aposentadoria  em  nome  da  noticiante.  Da  análise  dos
documentos remetidos pela Polícia Federal, depreende-se que não há elementos mínimos para a
apuração do crime. 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.

089. Processo: 1.13.000.000629/2018-83 - Eletrônico Voto: 2686/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades cometidas por representante de
empresa  distribuidora  de  revistas,  concernentes  à  falta  de  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias e do FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da
Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  Manaus/AM  de  que  "não  existem  processos
administrativos e/ou representações penais em desfavor da empresa" investigada. Insuficiência de
elementos para aferição de valores eventualmente não repassados ao INSS e que permitam ao
Procurador oficiante promover a imputação. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. "O
simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS na conta vinculada do
empregado é conduta atípica na esfera penal". Enunciado nº 58 da 2ª CCR. 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.

090. Processo: 1.13.000.000669/2018-25 - Eletrônico Voto: 2715/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de abuso de autoridade por parte
do então Comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha do Brasil, que teria
cerceado direito de defesa de um militar ao impedir que seu advogado participasse de audiência
realizada em 05/10/2017, relativa a procedimento que apura transgressão disciplinar. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cerceamento de defesa decorrente de uma interpretação
legal equivocada por parte do então Comandante. Interpretação devidamente reparada por meio
de habeas corpus, no qual foi concedida a ordem para anular a referida audiência e revogar a
prisão do militar.  Eventual nulidade combatida pelo meio processual adequado. Atipicidade da
conduta.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

091. Processo: 1.14.001.000296/2018-45 - Eletrônico Voto: 2878/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  apresentada  em  face  de  determinada
empresa privada. Relato de suposta tentativa de fraude a credores e também contra o fisco, em
virtude  de  reiteradas  mudanças  no  quadro  societário  da  empresa  noticiada.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O crime de fraude à execução, previsto no art. 179 do CP,
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é de ação penal privada, não havendo atribuição do MPF para seu processamento. Quanto aos
supostos crimes tributários,  não configura o crime tributário antes do lançamento definitivo do
tributo. Não consta na representação informação acerca de lançamento tributário ou mesmo sobre
a existência de ação fiscal. Encaminhamento, pelo Procurador da República oficiante, de cópia
integral da representação à Delegacia da Receita Federal  de Ilhéus/BA, para apurar supostos
ilícitos fiscais. Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.15.000.000224/2018-71 - Eletrônico Voto: 2573/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

093. Processo: 1.15.000.000547/2018-64 - Eletrônico Voto: 2663/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

094. Processo: 1.15.000.000567/2018-35 - Eletrônico Voto: 2664/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

095. Processo: 1.15.000.001090/2018-13 - Eletrônico Voto: 2522/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

096. Processo: 1.15.000.001094/2018-93 - Eletrônico Voto: 2657/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

097. Processo: 1.16.000.000677/2018-60 - Eletrônico Voto: 2665/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de relato  anônimo datado de 21/05/2015, segundo o qual
estaria sendo pago benefício previdenciário mesmo após o falecimento da segurada K.T.F. (CP,
art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiado pela autoridade
policial, o Ministério da Previdência Social esclareceu que a pensão por morte em questão foi
cessada em 01/04/2009, data que coincide com o óbito da beneficiária. Ausência de indícios de
pagamento fraudulento na espécie. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa
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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: 1.17.000.000725/2018-82 - Eletrônico Voto: 2689/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  Eleitoral  instaurado  para  apurar  possível  irregularidade  nas
campanhas de candidatas para o cargo de Vereador do município de Serra/ES, nas eleições de
2016, tendo em vista que tais candidatas apresentaram nas urnas ausência de votos ou votação
inexpressiva. Averiguação da conduta de líderes partidários no chamamento de mulheres para
compor  chapa  exclusivamente  para  suprir  a  obrigatoriedade  da  cota  de  gênero.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notificação das candidatas ao referido cargo para oitiva
perante a Promotoria Eleitoral. Declarações prestadas por uma única candidata, que afirmou não
ter sido procurada por nenhuma pessoa vinculada ou não a partido político com a proposta de se
candidatar apenas para completar cota de gênero. Ausência de indícios de materialidade delitiva.
Infração eleitoral  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.

099. Processo: 1.17.000.000811/2018-95 - Eletrônico Voto: 2551/2018 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 Representação Fiscal para Fins Penais, encaminhada pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, versando sobre possível prática do crime
de contrabando, em decorrência da importação de arma airsoft, com ausência de sinalizador no
cano, e de munição para pistola de airsoft 6mm, bem como sobre eventual prática do crime de
perigo para a vida ou saúde de outrem. CP, arts. 132 e 334. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Aquisição realizada por meio de site de comércio de mercadorias relacionadas
à  informática,  vestuário,  decoração  e  brinquedos  por  baixos  valores.  Produto  de  fácil
comercialização  na  internet,  comumente  utilizado  para  prática  do esporte  que  leva  o  mesmo
nome,  denominado Airsoft.  Reduzido valor  do objeto  (US$ 19,56),  adquirido apenas para fins
recreativos, havendo notícia de posterior desistência do produto. Circunstâncias indicativas, no
caso concreto, da ausência de potencial consciência da ilicitude da conduta quanto à sinalização
indispensável da arma para fins de importação permitida. Dolo de importar mercadoria sabendo
ser  proibida  não  evidenciado.  Eventual  prescrição  da  pretensão  punitiva  quanto  ao  crime  de
perigo para a vida ou saúde de outrem. Fatos verificados em 17/12/2013, há mais de quatro anos.
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: 1.18.002.000123/2018-78 - Eletrônico Voto: 2688/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
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Cidadão, na qual o representante postula a intervenção ministerial para impedir a manutenção da
divulgação  de  seus  dados  pessoais  em  diversos  sítios  eletrônicos  por  entender  que  tais
informações  são  sigilosas.  Relato  de  que  um  desses  sítios  utiliza  uma  plataforma  que  se
assemelha àquele utilizada por sítio oficial do Governo Federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). De plano, verificou-se que os sites indicados pelo noticiante apresentam
verdadeira compilação de informações extraídas a partir dos diários oficiais dos entes federativos,
notadamente  publicações  relativas  a  processos  judiciais,  os  quais,  em regra,  são  públicos  e
devem  ter  seus  dados  disponibilizados  na  internet,  como  determinam  os  arts.  1º  e  2º  da
Resolução nº 121 do Conselho Nacional de Justiça, datada de 5/10/2010. Caso em que não foi
decretado siglo de processo que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Circunscrição
Judiciária de Taguatinga/DF, sendo considerados públicos todos os atos processuais respectivos.
Ausência de indícios de ilegalidade na atividade de portais eletrônicos que apenas agregam e
reproduzem informações que já são públicas. No tocante ao suposto "assédio moral e até mesmo
material" que o noticiante alega sofrer em razão das publicações em tela, nada obsta que ele,
valendo-se de advogado ou defensor público, veicule pedido de sigilo nos próprios autos do feito
judicial  que deseje preservar em segredo ou mesmo ajuíze pretensão indenizatória.  Questões
alusivas  a  interesse  absolutamente  individual,  sem  repercussão  que  justifique  a  atuação  do
Ministério Público Federal. Quanto ao fato do site indicado pelo representante apresentar uma
aparência  que  em  muito  se  assemelha  à  plataforma  eletrônica  do  Governo  Federal,
especialmente  pela  aposição  do  brasão  da  República  Federativa  do Brasil  no  canto  superior
esquerdo da sua página inicial, há notícia de que tal conduta já é objeto de apuração nos autos da
NF nº 1.16.000.002099/2017-15, vinculada ao 2º Ofício Criminal da PR/DF. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

101. Processo: 1.20.000.000182/2017-27 Voto: 2815/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  sigilosa  ofertada
perante Sala de Atendimento ao Cidadão. A representação narra tão somente o seguinte: "J(...)
vendeu  diplomas  falsos,  responde  processo  na  justiça  federal  a  qual  esta  sem sentença  de
mérito". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representação vaga e genérica.
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.

102. Processo: 1.25.000.003868/2017-93 - Eletrônico Voto: 2655/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária previsto
no art. 2º, I, da Lei 8.137/90. Omissão de informações em declarações relativas ao controle de
papel  imune  a  impostos  em  10  declarações  de  importação,  no  período  de  21.02.2006  a
27.04.2009, gerando o crédito tributário no valor total de R$ 10.126.051,36, referente ao II, IPI,
PIS/Pasep Importação e Cofins importação, somados a juros e multas. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada de 2 (dois) anos para o delito em questão.
Ultrapassado mais de 4 (quatro) anos desde a data dos fatos, sem que tenha ocorrido qualquer
causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: 1.25.008.000105/2018-00 - Eletrônico Voto: 2577/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 151, § 3º, do CP.
Suposta  retirada  de correspondência  de agência  dos  Correios por  terceiro  sem a necessária
autorização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação que o terceiro ora
investigado possuía autorização para retirada de documentos em nome de uma sociedade de
advogados, conforme documentos colacionados ao feito, que indicam a habitualidade da prática.
Ausência  de  indícios  de  que  o  sumiço  da  correspondência  aconteceu  sob  os  cuidados  do
investigado,  não  havendo  como  afastar  a  possibilidade  de  que  tenha  ocorrido  em momento
posterior,  depois  da  entrega  no  endereço  do  noticiante.  Inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea para apurar tais circunstâncias, vez que se trata de episódio corriqueiro,
ocorrido há mais de sete  meses e a  respeito  do qual  não se costuma haver rígido controle.
Eventual crime contra o serviço postal 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.

104. Processo: 1.25.012.001185/2017-62 - Eletrônico Voto: 2799/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GUAÍRA-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do CP, em decorrência da utilização de Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) supostamente falso para obtenção de benefícios
assistenciais e previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo
com  os  documentos  fornecidos  pela  APS  em  Guaíra/PR,  verificou-se  que  os  benefícios
previdenciários obtidos com base nos RANIs questionados de C.N. e C.S. cessaram há mais de
12 (doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. CP, art. 109, III. No
que se refere a outro benefício, oriundo do Programa Bolsa Família por parte de C.N.S., não
houve irregularidade ou ilegalidade, uma vez que, independente da suposta falsidade de um dos
RANIs, ao menos uma adolescente efetivamente compõe o núcleo familiar, de modo que não se
vislumbrou dolo ou prejuízo decorrente da inclusão da menor indígena como membro do grupo
familiar  no  Cadastro  Único.  Extração  de  cópia  dos  autos  e  remessa  para  a  PRM de  Ponta
Porã/MS para apuração de aparente falsidade ideológica de um dos RANIs,  ambos feitos no
Posto Indígena Porto Lindo, situado em Japorã/MS e vinculado à Coordenação Técnica Local da
FUNAI em Amambaí/MS. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.29.000.000669/2018-65 - Eletrônico Voto: 2600/2018 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 do crime de falsidade ideológica por parte
de autor de ação judicial que apresentou declaração de pobreza supostamente falsa para pleitear
gratuidade  de  justiça.  CP,  art.  299.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Entendimento no sentido de que a conduta de quem se declara falsamente pobre com a finalidade
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de obter o benefício da gratuidade judiciária não se amolda ao delito previsto no art. 299 do CP,
uma vez que a declaração, em si mesma, goza de presunção juris tantum, sujeita à posterior
comprovação, realizada, de ofício, pelo magistrado, ou mediante impugnação, nos termos da Lei
nº  1.060/50.  Declaração  passível  de  averiguação  ulterior  não  constitui  documento  para  fins
penais,  dada  sua  presunção relativa  de  veracidade.  Precedentes  do  STF (HC nº  85.976/MT,
Segunda Turma, DJ: 24/02/2006), do STJ (RHC nº 49.437/SP, Quinta Turma, DJe: 04/03/2015;
HC  nº  261.074/MS,  Sexta  Turma,  DJe:  18/08/2014)  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.29.012.000172/2014-84,  608ª  Sessão  de  Revisão,  de  13/10/2014;  Procedimento  nº
1.29.012.000139/2014-54,  614ª  Sessão  de  Revisão,  de  11/02/2015).  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

106. Processo: 1.30.009.000317/2016-47 Voto: 2553/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  ofertada  por  um
particular  versando sobre possível  prática do crime de sonegação previdenciária por parte do
síndico de um condomínio  residencial  localizado em São Pedro da Aldeia/RJ.  CP,  art.  337-A.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil  em Niterói/RJ informou não haver representação fiscal para fins penais em desfavor do
condomínio  investigado.  Ausência  de interesse  fiscal  em face  dos  baixos  valores  envolvidos.
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.

107. Processo: 1.33.001.000260/2017-25 Voto: 2572/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com base em representação recepcionada da 4ª
Vara do Trabalho de Blumenau/SC dando conta da prolação de sentença condenatória nos autos
de  reclamatória  trabalhista,  que  reconheceu  o  exercício  de  horas  extras  não  remuneradas,
supressão  parcial  do  intervalo  intrajornada,  diferenças  de  valores  das  comissões  pagas,
supressão parcial  do período  de férias,  desconto indevido de antecipações salariais,  falta  de
assistência  sindical  na  rescisão  contratual  e  configuração  de  danos  morais  por  determinada
empresa em detrimento de um empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Não há no relato dos fatos nenhuma conduta que possa configurar crime. Possível equívoco
por  parte  da  4ª  Vara  do  Trabalho  de  Blumenau/SC  no  encaminhamento  da  representação.
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.

108. Processo: 1.34.015.000343/2017-28 Voto: 2718/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

40/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do
Rio Preto/SP para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 297, § 3º, II, e 337-A do
CP.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  de  que  não  houve
homologação dos cálculos de liquidação ou mesmo recolhimento de numerário concernente à
ação trabalhista. Cálculos remetidos para contadoria judicial em 09/02/2018. Consulta ao sítio do
TRT da 15ª  Região realizada em 12/04/2018 pelo  Procurador  oficiante.  Situação que não se
alterou. Insuficiência de elementos para aferição de valores eventualmente não repassados ao
INSS e que permitam ao Procurador oficiante promover a imputação. Materialidade delitiva, de
plano, não evidenciada. Em relação ao crime do art. 297, § 3º, II, do CP, o caso é de absorção
pelo delito previsto no art. 337-A, ambos do CP, já que tal conduta teria sido praticada como meio
para  a  consumação  da  sonegação  de  contribuições  previdenciárias.  Orientação  firmada  pelo
Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.25.000.000894/2013-36. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.34.021.000046/2017-01 Voto: 2658/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa apresentada em
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  com  vistas  à  apuração  de  crime  de  sonegação  tributária.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou
a  inexistência  de  procedimento  fiscal  em  curso  ou  encerrado  em  face  dos  contribuintes
investigados.  Constituição  definitiva  do  crédito  tributário  não  verificada.  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.

110. Processo: 1.34.021.000170/2016-88 Voto: 2660/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de documentação oriunda da 3ª Vara do
Trabalho de Jundiaí/SP, consistente em sentença proferida em autos de reclamatória trabalhista,
na  qual  foi  reconhecido  que  a  reclamada  realizava  pagamentos  ao  reclamante  de  valores
extrafolha. Possível crime previsto no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Foi juntado aos autos o comprovante de pagamento das contribuições sociais em
questão. 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.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

111. Processo: JF/GOI/PE-0004887-
89.2014.4.05.8300-INQ

Voto: 2786/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GOIANA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  eventual  crime  de  gestão  fraudulenta  de  instituição
financeira (art. 4º, Lei nº 7492/86). Gerente-geral de agência do Banco do Brasil teria convencido
seis  funcionários  a  contrair  empréstimos,  a  fim  de  alcançar  metas  de  crédito  traçadas  pela
unidade, sendo que para cobrir tais operações prestou contas falsamente referente a viagens a
serviço, gerando pagamento indevido do banco na ordem de R$ 2.490,50. Revisão de declínio
(Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Em razão do prejuízo ínfimo a instituição financeira, verifica-se a
inexistência da elementar do referido tipo penal por falta de repercussão sistêmica da lesão ao
mercado de crédito, ou seja, não há abalo ao mercado financeiro, nem em potencial, que é o bem
jurídico tutelado pela norma penal. Ausência de tipicidade material da conduta contra o Sistema
Financeiro Nacional. Possível ocorrência do crime de peculato contra instituição bancária privada.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

112. Processo: JF/PR/CUR-5021853-
84.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2764/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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

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

113. Processo: JF/PR/CUR-5023201-
40.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2766/2018 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
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Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93. Recente entendimento firmado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos autos do
Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª  Sessão  de  Revisão,  de  31/7/2017)  a
respeito da matéria. Edição da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação
de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo
particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a
utilização de documentos falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição
financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal,
não afetando o Sistema Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal
a persecução criminal se a instituição financeira prejudicada tiver natureza privada" (Orientação
aprovada na 140ª Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e
MPE já dirimido pelo Procurador-Geral da República, que reconheceu, no caso, a existência de
conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao
tipo penal de estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer
das hipóteses de competência da Justiça Federal  previstas no art.  109 da CF.  Insistência  no
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

114. Processo: JF-ANA-0004790-36.2017.4.01.3502-
INQ

Voto: 2825/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
ANÁPOLIS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  dos  crimes previstos  no art.  334 do
Código Penal e no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Apreensão de 83 (oitenta e três) maços de cigarros
de origem estrangeira e 13 cartuchos de munições de arma de fogo. Pedido de arquivamento
quanto ao contrabando de cigarros ancorado na Orientação nº 25 da 2ª CCR. Discordância do
magistrado por entender inaplicável o princípio da insignificância ao caso, uma vez que "o bem
jurídico tutelado pela norma penal contida no art.  334 do Código Penal transcende o aspecto
meramente patrimonial, pois busca resguardar a saúde pública, a economia e a indústria nacional,
a  segurança  pública  e  a  coletividade  como  um  todo  (")  destarte,  a  conduta  perpetrada  no
contrabando  não  apresenta  mínima  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado,  o  que  inviabiliza  o
reconhecimento  da  insignificância".  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Conforme  a  Orientação  nº
25/2016 da 2ª  CCR,  de 18/04/2016,  procede-se ao "arquivamento  de investigações criminais
referentes  a  condutas  que  se  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".
Insistência no arquivamento. Outrossim, quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03,
não se observa lesão a bens, serviços ou interesses da União, ausente, portanto, 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  insistência  no
arquivamento e  homologação do declínio  de atribuições,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

115. Processo: JF/CE-0004318-72.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 2843/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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116. Processo: JF/PR/CAS-5001650-
52.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2912/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Inquérito policial 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$  2.745,84.  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, apresentam outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de
mercadorias nos últimos 5 anos. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e
flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.
Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto proferido pelo 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.

117. Processo: JF/PR/CAS-5001913-
84.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2920/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Inquérito policial 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$  5.911,55.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. Discordância do magistrado quanto ao investigado que possui reiteração delitiva.
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, apresentam
outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de mercadorias. Hipótese de habitual praticante
do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade
do  princípio  da  insignificância.  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.

118. Processo: JF/PR/CAS-5001914-
69.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2914/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Inquérito policial 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$  7.389,40.  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.  Investigada  que,
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conforme o sistema COMPROT, apresentam outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de
mercadorias nos últimos 5 anos (2013 e 2017). 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.

119. Processo: JF/PR/CAS-5002632-
66.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2803/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  em  poder  da  investigada  no  dia
08/09/2017 com a ilusão de tributos no valor de R$ 3.643,00 (três mil, seiscentos e quarenta e três
reais). Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância, já que a soma dos
tributos  iludidos  em  todos  os  procedimentos  contra  o  investigado  não  ultrapassavam  R$
20.000,00. 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. Investigada que, conforme o
sistema COMPROT, apresenta outros 3 (três) autos de infração com apreensão de mercadorias
nos anos de 2016 e 2017. Hipótese de habitual  praticante do delito,  bem como de efetiva e
flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

120. Processo: JF/PR/TOL-5001390-
39.2018.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2805/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TOLEDO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  em  poder  do  investigado  no  dia
12/09/2017 com a ilusão de tributos no valor de R$ 2.270,90 (dois mil, duzentos setenta reais e
noventa centavos). Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância, já que a
soma dos tributos iludidos em todos os procedimentos contra o investigado não ultrapassavam R$
20.000,00. Discordância do magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido
como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que, conforme o
sistema COMPROT, apresenta outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de mercadorias,
inclusive de mesma espécie, no ano de 2017. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como
de efetiva  e  flagrante  ocorrência  de lesão  à ordem tributária.  Inaplicabilidade  do princípio  da
insignificância. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

121. Processo: JFRS/POA-5014378- Voto: 2821/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
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05.2016.4.04.7100-INQ - Eletrônico RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  (LEI  Nº
7.492/86) E DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98). ARQUIVAMENTO ANCORADO NA
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART.
28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 16 e 22 da Lei nº 7.492/86 e art. 1º
da Lei  nº 9.613/98.  Pessoa física que estaria  atuando irregularmente no mercado de câmbio,
movimentando valores de terceiros sem autorização do BACEN e utilizando valores oriundos de
infrações penais. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ante a
ausência de provas da materialidade delitiva. 3. Discordância do Juiz Federal que entendeu haver
provas suficientes das condutas ilícitas perpetradas, bem como da possibilidade de realização de
outras diligências aptas a melhor esclarecerem os fatos. 4. A promoção de arquivamento deve ser
acolhida  apenas  em  face  da  ausência  de  elementos  mínimos  que  indiquem  a  autoria  e  a
materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5.
Afigura-se prematuro o arquivamento das investigações,  haja  vista a existência de elementos
concretos indicativos da realização de atividades de câmbio sem a devida autorização. Além das
diversas  diligências  empreendidas,  o  próprio  investigado  afirmou categoricamente  que  exerce
atividade  cambiária  sem autorização  há mais  de vinte  anos,  sendo essa sua  única atividade
laboral e fonte de renda. 6. Não obstante o il. Procurador da República oficiante ter entendido que
a confissão extrajudicial do investigado não era apta para o oferecimento da denúncia, tem-se, no
caso,  um  contexto  probatório  mais  amplo,  constando  nos  autos,  inclusive,  a  informação  de
incompatibilidade  entre  os  rendimentos  e  a  movimentação  em conta-corrente  do  investigado,
tendo consignado o relatório policial que ele "possui significativa movimentação bancária, além de
contratos de câmbio, embora não possua passaporte ou registros de entradas e saídas do país".
7. Ademais, a análise da movimentação fiscal e financeira realizada pela Delegacia de Repressão
a Corrupção e Crimes Financeiros concluiu  haver "indícios  de que o investigado possa estar
realizando (ou ter realizado) a atividade informal e ilegal de câmbio de moeda estrangeira, bem
como possível  lavagem de  capitais  através  de  aquisição  de imóveis".  8.  Por  fim,  como bem
pontuado pelo il. Magistrado, não houve diligências quanto a informação trazido pelo investigado
em sua  oitiva  a  respeito  da existência  de  uma sala  utilizada  por  ele  para  guardar  a  moeda
estrangeira. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

122. Processo: JFRS/SLI-5000333-
41.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2770/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

123. Processo: JF-SOR-0007645-64.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2785/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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124. Processo: JF/SP-0000351-91.2008.4.03.6104-
INQ

Voto: 2774/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20).
Investigados teriam utilizado recursos provenientes de financiamento por meio do Construcard em
finalidade diversa. Promoção de arquivamento, pelo MPF, com fundamento na prescrição virtual
(em perspectiva).  Discordância  do  Juízo  da  10ª  Vara  Federal  de  São  Paulo/SP.  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. Esta Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o
entendimento no sentido de ser "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" (Enunciado nº 28, 464ª Sessão, de
15/04/2009). Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº
438,  publicada  em  13/05/2010,  in  verbis:  "É  inadmissível  a  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição da pretensão punitiva  com fundamento em pena hipotética,  independentemente da
existência ou sorte do processo penal". Tendo em vista que os fatos ocorreram em julho de 2006,
e o crime em comento possui pena máxima em abstrato de 6 (seis) anos de reclusão, verifica-se
que o prazo prescricional de 12 (anos) ainda não foi atingido (07/2018), sendo injustificável o
arquivamento  neste  momento.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal.
Prosseguimento da persecução penal.

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

125. Processo: JF/SP-0007087-10.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2832/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  dos  crimes previstos  no art.  334 do
Código Penal. Apreensão de 214 (duzentos e quatorze) maços de cigarros de origem estrangeira.
Pedido de arquivamento quanto ao contrabando de cigarros ancorado na aplicação do princípio
da  insignificância.  Discordância  do  magistrado.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Conforme  a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações
criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  de  condutas  que  cobra  a  persecução  penal".
Hipótese,  contudo,  em  que  se  revela  inviável  o  arquivamento  do  IPL,  pois  a  quantidade
apreendida  com  o  investigado  (214  maços)  supera  o  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade incompatível com o mero consumo pessoal. Ademais, consta informação nos autos
que  o  investigado  responde  a  mais  2  (duas)  Ações  Penais  (0001418-10.2015.403.6181  e
0000668-37.2017.403.6181),  por fatos análogos ao do presente procedimento.  Designação de
outro membro do Ministério Público Federal. Prosseguimento da persecução penal.

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

126. Processo: TRF4-5034139-79.2016.4.04.0000-
INQPOL - Eletrônico 

Voto: 2767/2018 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
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DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial que apura a prática do crime de sonegação previdenciária (CP, art.
337-A),  por  parte  dos  ex-prefeitos  do  Município  de  Rio  Grande/RS,  em  vista  da  irregular
terceirização da contratação de mão de obra para a execução de programas de saúde, por meio
de  convênios  com  entidade  beneficiente  de  assistência  social,  isenta  de  recolhimento  de
contribuição previdenciária patronal,  deixando o município de lançar e recolher os valores que
seriam devidos em uma contratação regular. 2.  O Procurador Regional da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito entendendo não ter havido dolo na conduta perpetrada pelos
investigados, já que a terceirização mencionada na representação para fins penais já acontecia há
muito tempo no município, antes da gestão dos ex-prefeitos investigados, prolongando-se pelos
mandatos de vários agentes políticos. Discordância da 4ª Seção do TRF 4ª Região. 3. 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. 4. No caso, o fato contratação
irregular ser prática antiga no município não tem o condão de, por si só, afastar o dolo na conduta.
Se,  de fato,  não  houve  dolo  dos  investigados,  isto  será  verificado  após o  normal  exame do
contraditório,  pois  qualquer  ponderação  acerca  da  intenção  de  se  praticar  o  crime,  somente
poderá  ser  demonstrada  no  curso  da  instrução  criminal,  quando  se  oportunizará  a  completa
produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 5. Designação de outro Membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

127. Processo: JF/PR/CUR-5000705-
35.2018.4.04.7015-RPCR - Eletrônico

Voto: 2768/2018 Origem:  SUBGDP/PGRN  -
SUBSECRETARIA  DE  GESTÃO
DOCUMENTAL  E
PROCESSUAL/PGR

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 automotor. 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 Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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128. Processo: JF/UDI-0008714-25.2017.4.01.3803-
INQ

Voto: 2826/2018 Origem:  GABPRM1-RBO  -
RICARDO BALDANI OQUENDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. SUPOSTO CRIME CONSUMADO DE FURTO
QUALIFICADO  MEDIANTE  FRAUDE  PRATICADO  CONTRA  CORRENTISTA  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CP, ART. 155, § 4º, II). APLICAÇÃO DO ARTIGO 70 DO CP. LOCAL
ONDE A VÍTIMA MANTINHA A CONTA BANCÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito
negativo  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público  Federal.  Divergência  quanto  à
atribuição  para  a  persecução  penal  de  suposto  furto  qualificado  mediante  fraude  em  conta
bancária de correntista da Caixa Econômica Federal, conduta que se amolda ao tipo previsto no
art. 155, § 4º, II, do CP. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 2.
O il. Procurador da República oficiante na PRM de Uberlândia/MG requereu a remessa dos autos
à PRM de São José dos Campos/SP, ao argumento de que o saque fraudulento foi realizado
nesse local. 3. Por sua vez, o il.  Procurador da República oficiante na PRM de São José dos
Campos/SP suscitou conflito negativo de atribuições, sustentando que o crime de furto qualificado
foi consumado em Minas Gerais, precisamente na cidade de Tupaciguara, local onde a vítima
possuía conta corrente. 4. Cumpre destacar que no caso sub judice houve o ressarcimento da
vítima pela CEF, sendo, portanto, nítido o interesse da União e por conseguinte a competência
criminal  da  Justiça  Federal.  5.  Consoante  orientação  da  3ª  Seção  do  STJ,  o  delito  de  furto
mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), consistente na subtração de valores de conta-corrente,
mediante fraude utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos
sob guarda bancária, deve ser processado perante o Juízo do local da conta bancária fraudada.
Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC 132.024/SP, DJe 16/10/2014; CC 119.914/DF, DJe
01/02/2013.  6.  No  caso  em  exame,  considerando  que  a  vítima  possuía  conta  bancária  em
Tupaciguara/MG e o furto qualificado foi consumado neste local, impõe-se a aplicação analógica
do artigo 70 do CPP para fins de fixação da atribuição para persecução penal, sendo irrelevante o
lugar  onde  os  recursos  foram  subtraídos.  7.  Procedência  do  conflito  negativo.  Atribuição  do
suscitado para prosseguir na persecução penal.

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

129. Processo: 1.00.000.005353/2018-88 Voto: 2775/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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 pelo Procurador da República ao Ministério Público
Estadual, por entender que os fatos configuram o crime de estelionato (CP, art. 171), segundo
Orientação nº 31 desta 2ª CCR. O Promotor de Justiça, por sua vez, suscitou o presente conflito
de  atribuições,  por  entender  que  a  conduta  ora  narrada  configura  crime  contra  o  sistema
financeiro nacional previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. Remessa à PGR. Encaminhamento dos
autos à 2ª CCR para manifestação. De fato, incide ao caso a 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.
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).

49/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

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 Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

130. Processo: SRPF-AP-00283/2015-INQ Voto: 2776/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
EVIDENCIADAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial  instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de parcelas de benefício após
o óbito da titular, referente às competências de 10/2006 a 02/2010, o que gerou um prejuízo à
autarquia federal no aporte de R$ 31.105,54. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do apuratório, tendo em vista que o filho do de cujus teria assumido o saque de
apenas 4 parcelas do benefício, não havendo autoria quanto ao restante dos saques. Salientou,
ainda, que o número de saques confessados se aproximava do disposto na Orientação nª 4 desta
2ª CCR. 3. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por longo período de
tempo e a relevância  do bem jurídico protegido,  não se mostra  razoável  o  arquivamento dos
autos. Não se trata de patrimônio particular,  mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é
apenas a integridade do erário. Busca-se, também, a proteção da confiabilidade e da equidade
das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 4. Registre-se que
a 2ª  Câmara,  em casos semelhantes,  tem homologado as promoções de arquivamento,  mas
somente  quando  constatada  a  completa  ausência  de  dolo  na  percepção  indevida  de  até  03
meses, que não é o caso dos autos. 5. Ademais, tem-se evidenciada tanto a materialidade quanto
a autoria delitiva, já que o investigado, filho do beneficiário, confessou ter se utilizado do cartão de
seu  pai  para  efetuar  4  saques  indevidos  e,  não  obstante  tenha  justificado  que  tais  saques
destinaram-se ao pagamento de despesas com a saúde do beneficiário, a mera afirmação de que
tenha quebrado o cartão após não constituí tese crível a ser adotada de pronto pelo MPF, já que
os  benefícios  continuaram  a  ser  sacados.  Registre-se,  ainda,  que  não  consta  dos  autos
comprovação de nenhuma das alegadas despesas, tampouco se houve ressarcimento à autarquia
federal.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

131. 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

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  no  dia
06/04/2016 com a ilusão de tributos no valor de R$ 1.320,01 (mil trezentos e vinte reais e um
centavo). Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância, já que a soma dos
tributos  iludidos  em  todos  os  procedimentos  contra  o  investigado  não  ultrapassavam  R$
20.000,00. 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. Investigada que, conforme o
sistema COMPROT, apresenta outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de mercadorias
no ano  de  2012.  Hipótese  de  habitual  praticante  do  delito,  bem como de efetiva  e  flagrante
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ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Designação
de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

132. Processo: 1.02.002.000021/2018-12 Voto: 2783/2018 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE
JANEIRO

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CE, ART. 350).  PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DA  PROCURADORIA  REGIONAL
ELEITORAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de noticia de
fato na qual o representante relata que Deputado Estadual do Rio de Janeiro teria tido aumento
exponencial  de seu patrimonio por meio de negociações relâmpagos de imóveis,  além de ter
declarado à Justiça Eleitoral imóvel cujo valor seria consideravelmente maior que o declarado,
havendo indícios do crime de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350) e lavagem de dinheiro
(Lei  n°  9.613/98).  2.  O Procurador  Regional  Eleitoral,  entendendo pela  inexistência  de crime
eleitoral, remeteu os autos a Procuradoria Regional da República 2ª Região para apuração de
crimes comuns. 3. A Procuradora Regional da República, considerando ter ocorrido arquivamento
implícito  relativo  ao crime eleitoral,  encaminhou os autos a 2ª  CCR para revisão da matéria.
Quanto as demais condutas, determinou a remessa de cópia do expediente ao núcleo criminal de
Combate  à  Corrupção  para  a  devida  apuração  dos  crimes.  4.  Arquivamento  inadequado.  5.
Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o
Procurador Regional  Eleitoral  poderá concluir,  sem dúvidas,  se existem elementos suficientes
para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo.
6. No presente caso, nenhuma diligência foi realizada a fim de confirmar os termos da denúncia
quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350), além de não haver demonstração
inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução penal, restando
evidenciada a necessidade da realização de diligências mínimas antes deste Órgão Colegiado
pronunciar-se sobre a manutenção do arquivamento ou não, inclusive para melhoria da eficiência
e efetividade da persecução penal. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro
membro da Procuradoria Regional  Eleitoral  no Rio de Janeiro para prosseguir  na persecução
penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  remetendo-se  cópia  da  decisão  ao  Vice-Procurador-Geral  Eleitoral para
conhecimento. Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

133. Processo: 1.24.002.000155/2015-23 Voto: 2781/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOUSA-PB

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  do  envio  de  cópias  de  Inquérito  Civil
proveniente  do  Ministério  Público  Estadual,  para  apurar  o  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) em razão da verificação pelo Tribunal de Contas do Município da
Paraíba  da  falta  de  repasse  das  contribuições  previdenciárias  ao  INSS,  pelo  ex-prefeito  do
Município de São Bentinho, nos anos de 2008 (total de R$ 186.069,36) e 2011 (R$ 50.410,21). 2.
O Procurador da República oficiante, com arrimo na ausência de constituição definitiva do crédito
tributário, tendo em vista informação da Receita Federal do Brasil de que inexiste procedimento
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fiscal  com esse objeto,  promoveu o arquivamento dos autos,  realçando incidir,  na espécie,  a
Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 3. Arquivamento inadequado. 4. Atecnia do
art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal,
verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade
apenas em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 5. O crime tipificado no art.
168-A do Código Penal é de natureza formal.  Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência
Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a
supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o
término de procedimento administrativo destinado a apurar o crédito tributário. 6. No caso, existe
documentação a apontar indícios suficientes do cometimento do crime de apropriação indébita
previdenciária, com valores determinados, no que o arquivamento mostra-se prematuro. 7. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

134. Processo: DPF-AL-01001/2012-INQ Voto: 2898/2018 Origem:  GABPRM4-CERC  -
CARLOS  EDUARDO  RADDATZ
CRUZ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º) e falsificação de
documento  público  (CP,  art.  297).  Benefício  de  pensão  por  morte  teria  sido  instruído  com
documentação falsa, pois não constaria na certidão de nascimento original dos filhos do falecido o
nome do pai  e seus avós paternos.  A partir  das diligencias empreendidas,  verificou-se que a
averbação do nome do pai na certidão de nascimento dos filhos teria se dado a partir de decisão
judicial aparentemente inexistente. 1) Suposto crime estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Verificação de que a certidão
de nascimento juntada ao processo administrativo do INSS, para obtenção de pensão por morte,
foi, de fato, emitida pelo cartório, que esclareceu que a averbação do nome do pai na certidão de
nascimento  dos  filhos  teria  se  dado  a  partir  de  determinação  judicial.  Ausência  de  dolo  da
investigada  em  se  utilizar  de  documento  ideologicamente  falso  perante  o  INSS,  já  que
desconhecia o vício existente no documento. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de
falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão de declínio (Enunciado nº 33 desta 2ª
CCR/MPF). Emissão de certidão de nascimento ideológicamente falsa por funcionário de cartório.
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

135. Processo: 1.15.000.000971/2018-17 - Eletrônico Voto: 2829/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  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
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esquema,  sem  que  qualquer  produto  ou  serviço  seja  efetivamente  entregue.  Incidência  do
Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em
ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta
que  não  caracteriza  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a
competência  da  Justiça  Federal.  Precedentes  STJ:  HC  293.052/SP,  Quinta  Turma,  DJe
13/02/2015;  CC  121.146/MA,  Terceira  Seção,  DJe  25/06/2012.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

136. Processo: 1.16.000.001056/2018-01 - Eletrônico Voto: 2759/2018 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  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o  denunciante  relata  que  determinada  empresa  estaria
atrasando o pagamento de salários e férias, bem como não estaria efetuando os depósitos dos
valores referentes ao FGTS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 "  2ª CCR).
Inexistência de elementos mínimos de modo a justificar a persecução penal. Ademais, ausência
de indícios quanto à possível  prática de crime contra a organização do trabalho.  Carência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF para  persecução  penal.
Descrição  de  condutas  concernentes  a  eventuais  irregularidades  de  natureza  trabalhista.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público do Trabalho.

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

137. Processo: 1.20.004.000051/2018-91 - Eletrônico Voto: 2763/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Possível  crime de estelionato (CP, art.  171). Representação dando conta que
particular, a despeito de ter oferecido serviço de revalidação de diplomas obtidos mediante cursos
ministrados no exterior, não teria devolvido a totalidade dos diplomas ao representante, sendo os
devolvidos falsificados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo
suportado  unicamente  pela  representante.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

138. Processo: 1.22.004.000009/2018-03 - Eletrônico Voto: 2830/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VARGINHA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  de
advogado que  não teria  repassado valores (cuja  origem decorria  de benefício  previdenciário)
devidos  ao  seu  cliente,  transferindo-os  aos  seus  sócios  advogados.  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
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elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

139. Processo: 1.23.001.000493/2017-74 - Eletrônico Voto: 2773/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos crimes de dano (CP,  art.  163,  III),  impedir  ou perturbar  serviço  de
estrada de ferro (CP, art. 260, II e IV) e coação no curso do processo (CP, art. 344). Noticia de que
cerca  de  50  pessoas  teriam  promovido  manifestação  e  interditaram  ramal  ferroviário,  como
reinvindicação  de  recebimento  de  indenização  pela  Vale  S/A,  em  razão  de  se  sentirem
prejudicados pela implementação do projeto do citado ramal na região do bairro onde moram.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  pela  empresa
concessionária.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  do  STJ  (CC  122.518/GO,
Terceira Seção, DJe 16/12/2014; CC 127.417/SP, Terceira Seção, DJe 29/05/2013). Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.29.001.000029/2018-45 - Eletrônico Voto: 2809/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão  noticiando  suposto  estelionato  praticado  em detrimento  de  particular  (CP,  art.  171).
Vítima  que  informou  por  telefone  seus  dados  pessoais  acreditando  tratar-se  de  empresa
administradora de cartões. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Lesão
patrimonial restrita ao particular. Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

141. Processo: DPF/AM-00152/2017-INQ Voto: 2840/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º). Recebimento indevido de benefício previdenciário aós óbito. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ressarcimento  pela  representante  legal  do  falecido  dos  valores
auferidos indevidamente. Ausência de elementos suficientes aptos a se aferir  fraude praticada
contra a autarquia federal, a se configurar o ilícito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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142. Processo: DPF/MBA/PA-002562016-INQ Voto: 2839/2018 Origem:  GABPRM1-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art.  342) em reclamatória
trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Julgador,  por  identificar
inconsistências  no  depoimento  com  informações  obtidas  em  outros  elementos  de  prova,
desconsiderou  completamente  o  depoimento  na  sentença  e  aplicou  penalidade  de  multa.
Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Ausência de potencialidade lesiva.
Precedentes do STJ: (REsp 659.512/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 397) e (HC 14.717/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA
TURMA,  julgado  em  13/03/2001,  DJ  09/04/2001,  p.  373).  Não  configuração  do  crime.
Homologação do arquivamento.

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

143. Processo: DPF-0212/2017-INQ Voto: 2833/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta invasão de terras públicas (Lei 4.947/66, art. 20). Existência de acesso
irregular (ausência de sinalização e pista de aceleração/desaceleração) a determinado posto de
gasolina localizado às margens da BR 230. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Meras irregularidades. Locatário que não foi informado pelo proprietário do estabelecimento sobre
a necessidade de regularização da pista de acesso e comprometeu-se a ingressar com devido
processo junto ao DNIT. Ausência do elemento subjetivo do tipo penal consistente no dolo de
invadir  terras  públicas.  Inexistência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

144. Processo: JF/ES-0004814-54.2014.4.02.5050-
JE_INQ

Voto: 2831/2018 Origem:  COJUD/PRES  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/ES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de frustração de direito  assegurado por  lei  trabalhista  (CP,  art.  203).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no período de 2007 a 2010.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, V). Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: JF-PT-0000382-78.2016.4.05.8205-
INQ

Voto: 2834/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito policial. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Relato  de  particular  noticiando  que  quando  procurou  o  INSS  para  realizar  saque  do  FGTS
referente a trabalho realizado em empresa privada até o ano de 2013 descobriu que havia um
registro na CNIS até o ano de 2014 de empresa com a qual não possuiu vínculo. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências. Em depoimento, os sócios e contador da
empresa afirmaram que desconheciam a noticiante e que ela nunca havia trabalhado na empresa.
Ficou comprovado que a investigada não solicitou o benefício respectivo a esse período e o que
havia recebido está de acordo com as anotações na Carteira de Trabalho. Não verificação, no
caso  concreto,  da  existência  de  prática  de  ilícito  penal.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: JF/UNA-0001477-89.2017.4.01.3818-
INQ

Voto: 2782/2018 Origem:  GABPRM1-HRM  -
HEBERT REIS MESQUITA

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de sentença prolatada em autos de Reclamação Trabalhista, para
apuração  dos  crimes  tipificados  nos  artigos  297,  §  4º,  e  337-A,  ambos  do  Código  Penal,
consistentes em anotação falsa em CTPS e sonegação de contribuição previdenciária. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  do  débito  tributario  estimado em R$ 3.119,53.
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. Ausência de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000122-3-INQ Voto: 2838/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  tipificado  no  art.  171,  §3º  do  CP.
Recebimento de seguro defeso sem o preenchimento dos requisitos necessários.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o investigado faz da pesca sua profissão
habitual e principal meio de vida, tendo por apenas três meses exercido cargo público junto a
prefeitura municipal e haver devolvido o respectivo valor recebido a título de benefício de forma
indevida. Ausência 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 Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

148. Processo: SRPF-AP-00075/2015-INQ Voto: 2777/2018 Origem:  GABPR3-NMFSP  -
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE
SOUZA PEREIRA

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

Ementa: Inquérito policial instaurada para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
4.947/66, em virtude de representação de particular noticiando que seu vizinho estaria invadindo
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parte do seu lote. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação constante
dos autos dão conta de que o suposto invasor ocupa terra que estaria registrada no INCRA como
de posse de seu cunhado. Disputa pela posse de terra rural, afeta a órbita cível. Órgãos da União
que,  quando  questionados,  não  foram  capazes  de  apontar  a  prática  de  invasão  de  terras,
fornecendo  apenas  informações  genéricas  sobre  a  inclusão  das  pessoas  envolvidas  em
programas  de  regularização  fundiária.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

149. Processo: SRPF-AP-00221/2014-INQ Voto: 2784/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171) e contra a ordem tributária (art. 1º,
Lei 8.137/90). Representação dando conta que, após o noticiante e seu irmão emprestarem seus
nomes a pessoa de seu convívio para abertura de uma empresa, teriam sido supreendidos por
recebimento de citações e dívidas ativas da União em seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Conforme  constatou  a  investigação,  houve  aquiescencia  dos
representantes  em  constituir  a  sociedade  empresária  em  seus  nomes  para  que  terceiro
administrasse, não havendo evidencia nenhuma de malícia ou fraude por parte de terceiro para
obter a concordância dos representantes. Ausência de materialidade delitiva. Quanto a existência
de um suposto crime de sonegação fiscal, somente restou demonstrado a existência de débitos
fiscais  incritos  em  dívida  ativa,  sem  qualquer  elemento  que  indicasse  conduta  penalmente
relevante. Inexistência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: SR/PF/CE-00906/2011-INQ Voto: 2820/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes previstos nos artigos 241-A e 241/B do
Estatuto  da Criança e do Adolescente.  Divulgação de fotos e vídeos pornográficos de cunho
infanto/juvenil  em grupo de  pedofilia  na rede mundial  de computadores  (aplicativo  Gigatribe).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Esgotamento  das  diligências
complementares requeridas. Oitiva de todos os funcionários da empresa detentora do IP utilizado
na conduta delitiva, que não trouxe elementos relevantes para elucidação da autoria. Informação
do provedor de internet de que não possuiria mais o registro de conexão em razão do tempo
decorrido. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de
esclarecê-la. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.14.000.000722/2018-51 Voto: 2816/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira  de Correios e Telégrafos "  EBCT. Relato  de que 02 (dois)  indivíduos não
identificados, com uso de arma de fogo, renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios,
que teve suas encomendas subtraídas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
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Diligências. Impossibilidade de identificação de suspeitos em razão dos artifícios utilizados, como
o uso de capacete. Depoimento da vítima não agregou elementos úteis à apuração dos fatos, já
que não houve registro das características físicas dos infratores ou dos dados da moto utilizada no
assalto. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de
esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código Penal e da
Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

152. Processo: 1.14.000.002622/2017-88 Voto: 2822/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: PIC. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de decisão proveniente da
21ª Vara Federal, por parte de superintendente regional da CEF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que, além de ter sido cominada sanção de multa, não há prova
inequívoca da ciência da ordem pelo destinatário. Ademais, verifica-se o cumprimento posterior da
determinação judicial.  Inexistência  de  conduta  voluntária  e  consciente  voltada  a  desobedecer
determinação judicial. Homologação do Arquivamento.

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

153. Processo: 1.15.000.000382/2018-21 - Eletrônico Voto: 2590/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Estado do Ceará para
apurar suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do
CP,  verificada no exercício  2012,  por  parte  de gestor  e ordenador de despesa de Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Informação proveniente da SRF no sentido de que a citada secretaria não se se
submeteu à Ação Fiscal no exercício 2012, e "por conseguinte, não houve caracterização de crime
de apropriação indébita naquele período em nenhum dos órgãos vinculados àquele Município".
Inexistência de elementos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: 1.15.000.000566/2018-91 - Eletrônico Voto: 2758/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que familiar de
beneficiário do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral de candidato, no ano de
2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O art.  23, §1º, da Lei nº. 9.504/97
dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a renda declarada pelo
contribuinte, mas apenas a sua condição de familiar de beneficiário de programa social. A simples
constatação de que o investigado é familiar  de beneficiário  do programa de bolsa e  realizou
doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta
criminosa de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado (R$880,00) é abaixo de 10%
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do limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além
disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável em dinheiro, correspondente
atividades de militância e mobilização de rua. Elementos de informações até então colhidos não
apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: 1.15.000.000702/2018-42 - Eletrônico Voto: 2756/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

156. Processo: 1.15.000.001058/2018-20 - Eletrônico Voto: 2757/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

157. Processo: 1.15.000.001063/2018-32 - Eletrônico Voto: 2828/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

158. Processo: 1.15.002.000439/2017-91 - Eletrônico Voto: 2836/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II). Tentativa
de recebimento irregular do benefício de auxílio-reclusão em virtude da falsificação referente a
data de nascimento da filha da investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Caso no qual a falsificação na certidão de nascimento foi feita por terceiro, sendo que
a investigada desconhecia o fato. Verificação de que os valores sequer chegaram a ser sacados.
Inexistência de dolo de fraudar a autarquia previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.15.002.000568/2017-89 - Eletrônico Voto: 2589/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiária
do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha eleitoral  de candidato,  no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A simples constatação de que a investigada
era beneficiária do programa de bolsa e realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra
materialidade  suficiente  para  a  prática  de  conduta  criminosa  de  estelionato,  sobretudo
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considerando que o valor da doação foi estimado em R$2.600,00, portanto abaixo de 10% do
limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso,
no caso,  a doação se tratou na verdade de doação estimável em dinheiro,  correspondente a
cessão de veículo de sua propriedade. Por fim, destaca-se que a beneficiária do programa social,
por não necessitar mais do auxílio, solicitou o seu cancelamento em outubro de 2016. Elementos
de  informações  até  então  colhidos  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

160. Processo: 1.18.000.000928/2018-31 - Eletrônico Voto: 2755/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  Art.  342).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 2007/2008. A pena máxima cominada no
art. 342 do Código Penal é de 4 (quatro) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV,
CP). Lapso temporal atingido. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: 1.20.000.000674/2017-12 Voto: 2814/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: PIC.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Testemunha  que  teria  prestado  em
audiência declaração divergente da prestada no bojo da ação em que figurou como reclamante.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Caso em que as contradições versaram
sobre pequenas imprecisões relativas a horários. Ausência de comprovação de que a investigada
tivesse  vontade  e  consciência  voltada  ao  falseamento  da  verdade,  ou  seja,  não  restou
evidenciada má-fé e intenção de enganar o Juízo ou de prestar informações inverídicas. Ausência
de dolo. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.20.000.001832/2017-51 Voto: 2813/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006). Informação
proveniente  dos  correios  sobre  a  retenção  de  objeto  postal  contendo  suposta  substância
entorpecente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Laudos
periciais que concluíram não se tratar de substância entorpecente. Atipicidade penal da conduta.
Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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163. Processo: 1.20.001.000108/2017-09 Voto: 2823/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CACERES-MT

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  em razão  de  representação  apresentada  pela
Fundação Nacional do índio " FUNAI, noticiando que durante festa tradicional indígena na Aldeia
Vila  Nova  Barbecho,  diversos  indígenas  passaram mal  após  serem atingidos  por  uma  tinta.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em que pese as diligências realizadas,
não foi possível a identificação dos envolvidos nas práticas delitivas, em especial por se tratar de
festividade  frequentada  por  inúmeras  pessoas  estranhas  à  aldeia  indígena.  Ademais,  a
materialidade delitiva restou prejudicada, uma vez que não foi  realizada perícia na substância
lançada e não há condições de realizá-la em razão do transcurso do tempo, assim como não
foram  juntados  os  prontuários  de  atendimento  médico  dos  indígenas  afetados.  Ausência  de
diligências aptas a melhor esclarecer os fatos e apontar a autoria. Homologação do arquivamento.

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

164. Processo: 1.20.002.000080/2017-91 Voto: 2845/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: PIC. Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342). Testemunhas que teriam divergido em
seus depoimentos no bojo da ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso
IV). Caso em que as contradições versaram sobre imprecisões relativas aos horários intrajornada.
Ausência de comprovação de que as investigadas tivessem vontade e consciência voltada ao
falseamento da verdade, ou seja, não restou evidenciada má-fé e intenção de enganar o Juízo ou
de prestar informações inverídicas. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: 1.22.003.000594/2017-62 - Eletrônico Voto: 2807/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação anônima apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão
noticiando possível  crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A). Ausência de
repasse  das  contribuições  previdenciárias  descontadas  em  folha  de  pagamento.  Revisão  de
arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Denúncia  que  noticiou  apenas  a  existência  de  ação
trabalhista  em  que  o  reclamante  teria  alegado  a  falta  de  repasse  de  suas  contribuições
descontadas  à  Previdência  Social.  Diligências.  Ofício  da  Justiça  Trabalhista  informando  o
andamento da referida ação.  Informação da Receita  Federal  do Brasil  informando não existir
representação fiscal ou ação fiscal programada ou em curso contra a investigada. Materialidade
delitiva não evidenciada. Ausência, por ora, de elementos probatórios mínimos aptos a viabilizar o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.22.006.000335/2013-88 Voto: 2778/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
4.947/66. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada em
abstrato  para o delito  que é de 3 (três)  anos de detenção. Fatos ocorridos no ano de 2003.
Prescrição da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 08 (oito) anos da data do fato
(CP,  art.  109,  inc.  IV).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).  Homologação  do
arquivamento.

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

167. Processo: 1.22.013.000108/2015-25 Voto: 2827/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  cobrança  abusiva  de  honorários  advocatícios  em  causas
previdenciárias. Delitos previstos nos arts. 168 e 355 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos no ano de 2004. Prescrição da pretensão punitiva estatal já
que decorridos mais de 14 (catorze) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

168. Processo: 1.22.020.000459/2017-17 Voto: 2812/2018 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  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º)  contra  o  INSS.
Benefício assistencial ao idoso concedido com base em certidão de nascimento tardia. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que a beneficiária cumpria com os requisitos
exigidos para a concessão do benefício, tendo o mesmo sido suspenso pela autarquia federal em
razão  da  apresentação  de  certidão  de  nascimento  tardia.  O  registro  tardio  de  nascimento
corresponde a procedimento extrajudicial  realizado  pelo  Ofício  de Registro  Civil  das  Pessoas
Naturais, que permite que brasileiros sem certidão de nascimento possam obtê-la, com respaldo
na Lei nº 11.790/08, sendo procedimento legal. Inexistência de indícios de materialidade delitiva.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

169. Processo: 1.23.007.000009/2015-95 Voto: 2779/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUCURUI-PA

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). Particular teria
adquirido grande patrimônio financeiro, proveniente de tráfico de drogas, não declarado a Receita
Federal, o qual era movimentado não somente por suas contas bancárias, mas também por seus
familiares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação de que o
principal investigado veio a óbito. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Quanto aos outros
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investigados, familiares do falecido, consta ofício proveniente da Receita Federal dando conta da
inexistência de crédito fiscal constítuido. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante  do  Supremo Tribunal  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

170. Processo: 1.24.000.001539/2017-45 Voto: 2837/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de estupro (CP, art. 213) cometido
por servidor da Universidade Federal da Paraíba contra ex-estagiária daquela instituição. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Vítima que a época dos fatos contava com 24 anos.
Fatos  ocorridos  em  13/11/2013.  Crime  de  ação  penal  condicionada  a  representação,  que
necessita de iniciativa da vítima. Ausência de representação da vítima. Transcurso de mais de 06
(seis) meses. Ocorrência da decadência do direito de representação da ofendida (CP, art. 103).
Ausência de legitimidade para agir. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

171. Processo: 1.25.000.000289/2018-70 - Eletrônico Voto: 2771/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir do envio de cópias de procedimento que
tramita na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em razão de suposto crime praticado por parte de
oficial inativo da Marinha do Brasil, para verificação se as informações trazidas tem relação com
os fatos investigados pela Força Tarefa da Operação Lava Jato. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de conexão com as investigações empreendidas pela Força Tarefa.
Fatos que são objeto de apuração no âmbito da Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro.
Aplicação do princípio do nem bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

172. Processo: 1.25.008.000087/2018-58 - Eletrônico Voto: 2879/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Noticia relatando que
beneficiário do INSS teria recebido 2 (duas) parcelas de auxílio-doença indevidamente. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso, não se vislumbra fraude no recebimento
de benefício previdenciário em virtude do recebimento de auxílio doença e exercício de atividade
remunerada concomitante, haja vista tratar-se de trabalho exercido de forma eventual, consistente
no descarregamento de madeira, em regime de economia familiar, vinculado à colheita de fumo.
Inexistência  de  comprovação  de  recebimento  de  beneficio  previdenciário  de  forma  indevida.
Ausência de indícios do cometimento de crime. Homologação de arquivamento.

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

173. Processo: 1.26.001.000166/2017-19 Voto: 2835/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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 de responsável por sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Justificativa apresentada dando conta de que a determinação judicial foi cumprida na medida
do possível, é dizer, dentro da esfera de disponibilidade da representante legal da empresa, que
entregou ao Juízo os documentos que mantinha em seu poder. Caso em que não se vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

174. Processo: 1.29.009.000091/2018-67 - Eletrônico Voto: 2772/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando
suposto crime de lavagem de capitais por particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Denúncia genérica, desacompanhada de elementos concretos que possam orientar
uma investigação ou que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Inexistência de
materialidade  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

175. Processo: 1.29.018.000087/2015-47 Voto: 2780/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ERECHIM-RS

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  estelionato  em razão  do  recebimento
irregular do benefício assistencial Bolsa Família (CP, art. 171). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Inexistência de indícios que apontam para a prática de crime. Não
verificação  de  fraude  quando  do  recebimento  do  benefício.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.30.001.000102/2018-68 Voto: 2841/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Saques após o
óbito do titular de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Último saque indevido ocorrido em 12/2004. Decurso de mais de 13 anos desde a data do fato.
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Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
III). Enunciado nº 53 desta Câmara Criminal. Homologação do arquivamento.

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

177. Processo: 1.30.001.001136/2018-70 Voto: 2811/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão relatando
supostos crimes envolvendo autoridades públicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Denúncia confusa e desconexa, na qual o representante não logrou êxito em especificar
quais  as  irregularidades  e/ou  crimes  a  serem  investigados.  Ausência  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

178. Processo: 1.34.001.007788/2011-01 Voto: 2844/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição " Memória e Verdade. Suposto crime
de homicídio  durante  o  regime militar  contra  JOÃO CARLOS CAVALCANTI  REIS  (Comissão
Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  1077/1081).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vítima que era militante do Movimento de
Libertação Popular " MOLIPO e que teria sido perseguido em razão de ter feito treinamento militar
em Cuba,  tendo  sido  perseguido  e  executado  em tiroteio.  Caso  em  que  não  há  elementos
suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade de identificação
dos  possíveis  autores  intelectuais  e  dos  executores.  Inexistência  de  diligências  capazes  de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

179. Processo: 1.22.012.000091/2018-69 - Eletrônico Voto: 2874/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de incitação ao crime praticado por meio de rede
social na Internet. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: "O fato
de a conduta ter  ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  por si  só,  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal do crime tipificado no art. 20 da
Lei nº 7.7169/89.". Com efeito, para se falar em atribuição federal, são necessários dois requisitos:
1) previsão do tipo em tratado ou convenção internacional ao qual o Brasil tenha aderido; e 2)
início da execução, ou seu resultado, tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Aplicação à
espécie, mutatis mutandis, de precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz
Fux, Dj 16/04/2013) e deste Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator:
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628,
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em 21/09/2015). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta noticiada. Ausência de
elementos  de  informação  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 pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

180. Processo: DPF-SE-0568/2013-INQ Voto: 2901/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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.  Obtenções
fraudulentas  de  financiamentos,  perante  instituições  financeiras  privadas,  para  aquisição  de
veículos. O il. Procurador Regional da República oficiante requereu judicialmente a remessa dos
autos à Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe. Remessa dos
autos nos termos do art.  28 do CPP c/c o art.  62, IV, da LC nº 75/93. Recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da matéria. Edição
da Orientação nº 31, estabelecendo que "A contratação de operação de crédito com garantia de
alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição
financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos
falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em
tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema
Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a persecução criminal
se  a  instituição  financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª
Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo  Procurador-Geral  da  República,  que  reconheceu,  no  caso,  a  existência  de  conduta  que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de  competência  da  Justiça  Federal  previstas  no  art.  109  da  CF.  Insistência  no  declínio  de
atribuições.

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

181. Processo: JF-CG-0000007-21.2018.4.05.8201-
INQ - Eletrônico 

Voto: 2897/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
CAMPINA GRANDE/PB

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

Ementa: PROCEDIMENTO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO. APREENSÃO DE CIGARROS DE
ORIGEM ESTRANGEIRA. INTERESSE FEDERAL ORIGINÁRIO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. O Ministério Público Estadual
ofereceu denúncia em face de S. D. M., pela suposta prática dos crimes descritos no art. 334-A do
CP e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. O Juízo Estadual recebeu a denúncia quanto ao delito do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e declinou da competência em favor da Justiça Federal em relação
ao  crime  do  art.  334-A do  CP.  2.  Consta  dos  autos  que  foram  apreendidos,  em  poder  do
investigado, no dia 28/09/2017, além de armas e munições, 11 pacotes e 39 carteiras de cigarros,
todos  de  origem  estrangeira.  3.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  entendeu  que  a
competência  para  análise  do  caso  é  da  Justiça  Estadual,  sob  o  argumento  de  que  não  há
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elementos que indiquem a transnacionalidade da conduta.  Discordância do MM. Juiz Federal.
Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  4.  O  declínio  de  atribuições  não  reúne  condições  de
prosperar.  No crime de contrabando,  não tem relevância  a circunstância da internalização de
mercadoria proibida, pois tal crime será sempre da competência da justiça federal. A situação é
diversa dos casos de tráfico de drogas (Lei 11.343/06) e do art. 273, §§ 1º e 1º-B, do Código
Penal. 5. Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar Junior (in Crimes Federais, 9ª edição, 2014.
São Paulo: Saraiva, p. 421/422), "não se exige aqui a demonstração das circunstâncias de local,
data e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do que se dá com o tráfico de drogas, em que o
delito cometido com droga de origem estrangeira remota, sem demonstração das circunstâncias
concretas do ingresso no país, dá lugar ao tráfico interno, de competência da Justiça Estadual". 6.
Ainda segundo o autor "a primeira razão para a diferença é técnica, no sentido de que, no tráfico
de drogas, a competência é compartida, sendo a competência federal uma exceção, limitada aos
casos de tráfico internacional, em razão apenas da internacionalidade e da obrigação assumida
em  tratados  internacionais,  enquanto  os  demais  casos  são  de  competência  estadual.  No
descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra assemelhada, de modo que todos os
casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados à receptação (art. 334, § 1º, 'c' e 'd')
são  de  competência  federal.  Mais  que  isso,  no  descaminho  o  interesse  federal  é  originário,
baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não havendo uma relação de
regra  e  exceção  como  no  tráfico  de  drogas".  7.  Precedentes  2ª  CCR:  Processo  nº
1.22.020.000161/2017-07,  Sessão  692,  de  09/10/2017,  unânime;  e  Inquérito  Policial  nº
DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, Sessão 707, de 26/02/2018, entre outros. 8. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para  prosseguimento,
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

182. Processo: JF/CXS/MA-0001383-
04.2017.4.01.3702-INQ

Voto: 2900/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CAXIAS - MA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 171, § 3º, DO CP.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do
crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista informações de que o investigado estaria
participando de uma quadrilha que frauda a Previdência Social,  possuindo vários cartões para
realização  de  saques  indevidos  de  benefícios  previdenciários  de  pessoas  falecidas.  2.  O  il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de elementos
suficientes a justificar a continuidade das investigações. 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. Notícia de que
o investigado atua (ou atuava) com o auxílio de terceiros, e que, embora citados nos autos, não
foram alvos de investigação. 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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

183. Processo: JF/PR/CUR-5004694-
02.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2742/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  DESCAMINHO  E  CONTRABANDO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS TRIBUTOS ILUDIDOS SUPERIOR A R$
20.000,00. HABITUALIDADE DA CONDUTA DELITIVA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  de  descaminho  e
contrabando,  praticados  por  representantes  de  pessoa  jurídica,  haja  vista  a  apreensão  de
mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua
regular importação, no dia 27/10/2013. Entre os bens apreendidos, constam 153 unidades de
tabaco para narguilé. As mercadorias foram avaliadas em R$ 941,41 e os tributos evadidos no
importe  de  R$  585,03.  2.  Consta,  ainda,  ofício  encaminhado  pela  Receita  Federal,  no  dia
23/09/2015,  informando  que  a  pessoa  jurídica  ora  investigada  possui  outros  18  (dezoito)
procedimentos  administrativos  instaurados em seu  desfavor,  nos  anos de  2013 a  2015,  com
apreensões de mercadorias estrangeiras, cujo valor estimado de todos os tributos iludidos nesses
casos é de, aproximadamente, R$ 22.843,87. 3. O il. Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância da MM. Juíza Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. No caso, não consta notícia de que as marcas dos tabacos
para narguilé importadas pelos investigados possuem ou não registro perante o órgão sanitário.
Tal  informação  é  essencial  para  correta  definição  do  crime  supostamente  praticado.  Se  for
mercadoria proibida para importação, a conduta configura, em tese, o crime de contrabando. Caso
contrário, os fatos podem caracterizar o crime de descaminho. 5. O membro do MPF oficiante,
após expedição de ofício  à  Receita  Federal,  informou "que  as 153 unidades de tabaco para
narguilé apreendidas já haviam sido destruídas (Processo de Destruição 15165.721364/201-25),
impossibilitando, assim, a identificação de suas marcas e, desta forma, a consulta, por este órgão
ministerial,  à ANVISA, acerca da existência ou não de respectivo registro". Assim, impõe-se o
enquadramento da conduta ora em análise no tipo penal mais favorável aos investigados, qual
seja, o do art. 334 do CP (descaminho). 6. Contudo, qualquer que seja a tipificação adotada em
relação  à  importação  irregular  dos  tabacos para  narguilé,  deve-se  prosseguir  na  persecução
penal,  em  razão  da  habitualidade  da  conduta  delitiva  e  do  valor  dos  tributos  iludidos  (R$
23.428,90,  considerando apenas as apreensões ocorridas nos anos de 2013 a 2015).  7.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
continuidade da persecução.

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

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

Voto: 2871/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime do art. 241-A do ECA consistente na divulgação de
pornografia  infantil  por  meio  da  internet.  Crime  ocorrido  há  mais  de  3  anos.  Arquivamento
promovido com base na inviabilidade de obtenção de provas. Discordância do Juízo da 2ª Vara
Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº
75/93, art. 62, IV). O fato de o crime, de natureza cibernética, ter ocorrido há mais de 3 anos,
lapso muito superior ao maior prazo fixado na Lei nº 12.965/2014 e suficiente para a destruição de
evidências físicas do material disseminado, faz com que a chance de êxito na formação da culpa
seja  mínima,  dispensando  o  prosseguimento  da  persecução  penal  por  ausência  de  linha
investigativa idônea. Homologação do arquivamento.

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

185. Processo: SR/DPF/PI-00611/2016-IPL Voto: 2902/2018 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: INQUÉRITO  POLICAL.  POSSÍVEL  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº  9.472/97.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
possível prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, uma vez que duas pessoas
foram surpreendidas, por uma equipe da ANATEL, operando, de forma clandestina, uma estação
de radiodifusão  no  município  de  Campo Maior/PI.  2.  O il.  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento com base na ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando
que  os  investigados  foram  flagrados  exercendo  mera  atividade  de  locução,  não  havendo
elementos que comprovem que eram os responsáveis pela rádio clandestina. Discordância do
MM. Juiz Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF. 3. Existência de fortes indícios de autoria, visto que:
a) os suspeitos foram flagrados trabalhando na citada rádio; b) não indicaram quem poderia ser o
responsável pela estação, nem quem teria sido o responsável por suas contratações; c) afirmaram
que  tinham  consciência  da  irregularidade  do  funcionamento  da  emissora;  e  d)  um  dos
investigados fugiu do local do crime no momento da chegada da equipe da ANATEL, e o outro, já
foi condenado, anteriormente, pela prática do crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, bem como
responde  por  duas  execuções  fiscais  relativas  a  multas  aplicadas  pela  referida  agência
reguladora,  o  que  fortalece  a  suspeita  do  envolvimento  deles  no  caso  concreto.  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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA
PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

186. Processo: DPF/AC-00068/2017-INQ Voto: 2857/2018 Origem:  GABPR1-VHCT  -  VITOR
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de
documento falso por empresário que teria se valido de sócios fictícios para constituir empresa de
fachada destinada a frustrar a penhora de valores decorrentes de execução fiscal de créditos da
União.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Não  tendo  sido
comprovado nestes autos sequer a tentativa da prática de crime fiscal, é de se reconhecer que os
delitos remanescentes, falsidade ideológica e uso de documento falso, por si sós, não afetaram
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades, não havendo, portanto, nos autos,
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. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

187. Processo: DPF/MOC-00361/2017-INQ Voto: 2889/2018 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa do crime de furto (CP, art. 155) contra agência da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos franqueada para realização de serviços de Banco Postal. Nenhum valor
foi  subtraído.  Dano material  no  valor  de  R$ 160,00  (cento  e  sessenta  reais),  em virtude  do
arrombamento  da  porta.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  33).  Responsabilidade  do  banco
franqueado  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
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de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio.

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

188. Processo: DPF/PHB/PI-00106/2015-INQ Voto: 2864/2018 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a comercialização indevida de medicamentos controlados
e proibidos, por meio da internet. Crime do art. 273, § 1º-B, IV, do CP. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  do  STJ  (CC 120843/SP.  Rel.  Min.
Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe de 27/03/2012). Não afetação de interesses diretos da União e
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

189. Processo: DPF/SGO-00263/2016-INQ Voto: 2888/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de furto contra agência dos Correios localizada no
município de Ouricuri/PE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Crime
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.

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

190. Processo: DPF/SNM/PA-00204/2017-INQ Voto: 2890/2018 Origem: GABPRM3-FKS - FABIANA
KEYLLA SCHNEIDER

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

Ementa: Inquérito Policial. Funcionário de uma casa festas, em 23/07/2017, teria recebido uma cédula falsa
de R$ 100,00 (cem reais), cuja falsidade, de caráter grosseiro, teria sido prontamente identificada
pela vítima. CP, art. 289, § 1º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). "A
utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual" (Súmula nº 73 do STJ). Competência da Justiça Estadual.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e 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.

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

191. Processo: JF/MG-0026976-71.2013.4.01.3800-
INQ

Voto: 2868/2018 Origem: GABPR11-HMS - HELDER
MAGNO DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime tipificado no artigo 240, caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente " ECA (Lei 8.069/90). Relato de que o investigado teria
acessado a menor por meio do Facebook com o fim de dirigi-la e estimulá-la a se exibir e se
masturbar, capturando, via webcam, as imagens dos eventos. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da internet não é suficiente para firmar a
competência da Justiça Federal, sendo necessárias a prova da transnacionalidade da conduta e a
existência de tratado ou convenção internacional,  nos termos do art.  109,  V, da Constituição.
Existência da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da qual o Brasil  é signatário
(Decreto  99.710/1990,  art.  1º).  Ausência  da transnacionalidade  da conduta no caso,  requisito
também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e,
consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  para  a  persecução  penal.  "A
extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de
sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art.
2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter
de  internacionalidade,  ainda  que  potencial,  quando  o  panorama  fático  envolve  apenas  a
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não
há que se cogitar na internacionalidade do resultado" (STF " RE 628624, Tribunal Pleno, julgado
em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, Quinta Turma,
julgado em 16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, julgado em 14/05/2014,
DJe  02/02/2015;  CC  103.011/PR,  Terceira  Seção,  julgado  em  13/03/2013,  DJe  22/03/2013.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

192. Processo: 1.11.000.000346/2018-14 - Eletrônico Voto: 2867/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em informações oriundas da Justiça do Trabalho noticiando
que determinado empregado teria apresentado à empresa reclamada atestados de saúde laboral
falsificados para justificar faltas ao trabalho. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
No caso em análise os atestados falsos foram apresentados à empresa em momento anterior ao
ajuizamento  da  reclamatória  trabalhista,  de  modo  que  sua  apresentação  não  impactou  na
prestação jurisdicional trabalhista ou em direitos previdenciários. Ausência de ofensa a interesse
federal direto e específico. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

193. Processo: 1.16.000.000782/2018-07 - Eletrônico Voto: 2860/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  pelo  Governador  do  Distrito
Federal,  Rodrigo Rollemberg,  narrando que determinado jornalista teria  publicado reportagens
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caluniosas com o intuito de macular sua honra e sua imagem enquanto agente público. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos em apuração, conforme narrado
na manifestação de declínio, não apontam indícios concretos de afetação direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

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

194. Processo: 1.17.000.000728/2018-16 - Eletrônico Voto: 2869/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. 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
Estadual.

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

195. Processo: 1.18.000.000340/2018-88 - Eletrônico Voto: 2858/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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 uma associação de proteção veicular sem fins
lucrativos  estaria  servindo  de  fachada para  a  prática  dos  crimes de desvio  de dinheiro  e  de
organização criminosa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos
narrados na  representação  não  apontam indícios  concretos  de  afetação  a  bens,  serviços  ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  concretos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

196. Processo: 1.19.000.000635/2018-17 - Eletrônico Voto: 2885/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato entre particulares (CP, art.  171).  Disputa sobre
imóvel.  Antigo  proprietário  teria  firmado contrato  de compra  e  venda,  mantendo terceiros  em
situação de erro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de
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lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

197. Processo: 1.22.000.001228/2018-31 - Eletrônico Voto: 2861/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da comunicação sigilosa de que, em suma, uma criança com
debilidade  mental  estaria  sofrendo  maus-tratos  de  seu  tutor,  que  teria  assumido  sua  guarda
apenas com o fim de obter uma renda fácil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Os fatos em apuração, conforme narrado na manifestação de declínio, não apontam
indícios concretos de afetação a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

198. Processo: 1.22.000.003142/2016-81 Voto: 2863/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de RIFs/COAF relativos a movimentações financeiras atípicas
de construtora que, por já haver se envolvido em desvios de verbas federais, foi encaminhado ao
Ministério Público Federal. Operações estas que, todavia, não contém indícios de envolvimento de
verbas federais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos em
apuração, conforme narrado na manifestação de declínio,  não apontam indícios concretos de
afetação a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

199. Processo: 1.23.000.002797/2017-86 - Eletrônico Voto: 2886/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato por representante legal de cooperativa
médica (CP, art. 171). Suposta tentativa de pagar tributos federais, perante o Banco do Brasil,
mediante uso de cheques fraudados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Prejuízo suportado por particulares (emitentes dos cheques). Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência, até o
momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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200. Processo: 1.25.000.000462/2018-30 - Eletrônico Voto: 2859/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  ocorrência  de  furto  de  um notebook particular  nas
dependências do laboratório de análises bioquímicas da UFPR. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Os fatos em apuração, conforme narrado na manifestação de
declínio, não apontam indícios concretos de afetação a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

201. Processo: 1.25.000.001642/2018-39 - Eletrônico Voto: 2872/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em informações oriundas da Justiça do Trabalho noticiando
que  determinado  empregado,  juntamente  com  encarregado  da  empresa  reclamada,  teriam
falsificado  holerites  com  fins  à  obtenção  de  empréstimo  bancário,  documentos  estes  que,
posteriormente,  seriam empregados como prova  em ação trabalhista.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32).  No  caso  em análise  os  documentos  falsos  foram  emitidos  e
utilizados em momento anterior ao ajuizamento da ação trabalhista, sendo que nesse âmbito, ao
terem  sido  apresentados,  não  impactaram  na  prestação  jurisdicional,  pois  a  falsidade  foi
reconhecida e o pleito prontamente indeferido. Ausência de ofensa a interesse federal direto e
específico. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

202. Processo: 1.29.000.000171/2018-01 - Eletrônico Voto: 2735/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime
descrito no art. 286 do CP. Relato de que vereador estaria incitando a prática de estupro contra
defensores de direitos humanos, por meio de veículos de comunicação. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A mera incitação a crime não constitui ofensa a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas federais.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.16.000.001245/2016-12, 658ª Sessão, de 05/09/2016, unânime. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

203. Processo: 1.29.024.000063/2018-51 - Eletrônico Voto: 2734/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PALM. DAS MISSÕES

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada por advogado. Possível crime de estelionato (CP, art.
171).  Relato  de  que  particular  estaria  intermediando  supostas  fraudes  na  obtenção  de
empréstimos consignados, perante instituições financeiras privadas, em nome de segurados 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
particulares  e  pelas  instituições  financeiras  que  concederam os  empréstimos.  Inexistência  de
lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas  entidades.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.29.012.000073/2018-26,  julgado  na  Sessão  nº  711,  de  09/04/2018,  unânime.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio.

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

204. Processo: 1.30.001.001242/2018-53 Voto: 2862/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  ao  MPF/RJ  noticiando  a
comercialização  clandestina  de  canais  de  TV por  assinatura  em bairros  da  periferia  daquela
capital. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos em apuração,
conforme narrado na manifestação de declínio, não apontam indícios concretos de afetação a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

205. Processo: 1.30.001.001271/2018-15 Voto: 2883/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que particular teria feito comunicação falsa do crime de roubo à Polícia Civil, com o intuito de
receber seguro de seu carro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

206. Processo: 1.30.001.001409/2018-86 Voto: 2887/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

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

207. Processo: 1.30.002.000049/2018-95 Voto: 2882/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Supostas
agressões verbais e ameaças entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

208. Processo: 1.30.005.000193/2018-00 - Eletrônico Voto: 2884/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime  de  estelionato  entre  particulares  (CP,  art.  171),  por  meio  de  falsa  notificação  judicial.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

209. Processo: 1.30.017.000122/2018-60 - Eletrônico Voto: 2866/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação anônima denunciando a suposta prática, em
tese,  dos  delitos  de  agiotagem e extorsão  por  policiais  militares  e  vereadores  da  localidade.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Ausência de indícios de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência de ofensa
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

210. Processo: 1.34.001.002560/2018-92 Voto: 2865/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Empresa que teria exposto à
venda, em sua página eletrônica, o produto "Thestus", sem o devido registro no órgão sanitário.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O só fato de um produto clínico
não possuir registro na ANVISA não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, pois
para questões de saúde pública o interesse da União é meramente reflexo ou indireto (STF, no RE
755446/RS, DJe 26/11/2013, Rel. Min. Lewandowski). Inexistência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

211. Processo: DPF/PHB/PI-00014/2016-INQ Voto: 2850/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de furto qualificado contra agência da CEF, em 28/01/2016, na
cidade de Parnaíba/PI. CP, art. 155, § 4º, IV. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência  de  elementos  suficientes  para  a  elucidação  da  autoria  delitiva,  bem  como  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

212. Processo: DPF/RO-0021/2018-INQ Voto: 2896/2018 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para aprofundar as investigações relacionadas a um possível crime
de roubo,  haja  vista  a  notícia  de  que  três  indivíduos  estariam tramando assalto  contra  uma
agência dos Correios situada em Porto Velho/RO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Pedido de interceptação telefônica encaminhado à Justiça Federal em 15/01/2018. Entretanto,
a consumação do crime ocorreu antes do deferimento do pedido, no dia 21/01/2018. Investigados
foram presos em 24/01/2018. Assim, não é mais necessário o deferimento da medida, uma vez
que esta perdeu seu objeto. Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: JF-GRU-0010590-31.2016.4.03.6119-
INQ

Voto: 2880/2018 Origem:  GABPRM1-IBPS  -  ISAC
BARCELOS PEREIRA DE SOUZA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  UTILIZAÇÃO  DE  PASSAPORTE  FALSO  PARA  INGRESSAR  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  OFÍCIO  EXPEDIDO  AO  CONARE,  PARA  QUE  COMUNIQUE
IMEDIATAMENTE  AO  MPF  EVENTUAL  DECISÃO  QUANTO  AO  PEDIDO  DE  REFÚGIO.
PROVIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 308 e
309, ambos do CP, uma vez que estrangeiro teria utilizado passaporte de terceiro para ingressar
no território brasileiro. Em 21/07/2016, solicitou refúgio no Brasil, nos termos da Lei nº 9.474/97. 2.
A 2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  na  Sessão  nº  692,
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realizada no dia 09/10/2017, entendeu, à unanimidade, que deveria ser aplicada a suspensão do
procedimento criminal enquanto pendente de apreciação o requerimento de refúgio formulado à
autoridade  administrativa  competente.  3.  Entretanto,  como  houve  mudança  de  entendimento
desta 2ª CCR, passando a admitir o arquivamento em situações análogas ao do presente caso, o
il. Procurador da República oficiante remeteu, novamente, os autos a esta Câmara, requerendo a
reconsideração da decisão anteriormente proferida na Sessão 692. 4. De acordo com o art. 10, §
2°,  da  Lei  n°  9.474/96  "...a  solicitação  de  refúgio  e  a  decisão  sobre  a  mesma deverão  ser
comunicadas  à  Polícia  Federal,  que  as  transmitirá  ao  órgão  onde  tramitar  o  procedimento
administrativo ou criminal." 5. Não obstante a previsão legal, o MPF expediu ofício ao CONARE
requisitando  que,  assim  que  resolvida  a  questão  da  solicitação  de  refúgio,  seja  informado
imediatamente ao órgão ministerial o reconhecimento (ou não) da condição de refugiado, para
que sejam adotadas as medidas cabíveis. 6. Considerando a previsão legal do art. 10 da Lei n°
9.474/96, bem como a requisição específica realizada pelo Procurador da República ao CONARE
acerca da decisão da solicitação do refúgio, verifica-se que resta resguardada a segurança na
análise do caso concreto. No mesmo sentido, precedente recente da 2ª CCR: Procedimento nº
0010864-92.2016.4.03.6119  (IPL  Nº  0319/2016),  julgado  na  Sessão  nº  707,  de  26/02/2018,
unânime. 7. Conhecimento do pedido de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento, com a
manutenção do arquivamento promovido pelo Procurador da República oficiante.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento do
pedido de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento, com a manutenção do arquivamento
promovido  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

214. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000014-0-INQ Voto: 2855/2018 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Advogado que teria
sido escolhido pela empresa para propor ações trabalhistas em favor de ex-empregados para,
com isso, poder intermediar possíveis parcelamentos de débitos de modo a favorecer a empresa
reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diversas diligências e
oitivas, os fatos narrados não foram comprovados, mormente porque os diversos depoimentos
colhidos foram contraditórios entre si. Ausência de elementos diversos que demonstrem o conluio
entre o advogado das reclamantes e algum representante da empresa reclamada. Esgotamento
das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Materialidade delitiva não comprovada. Homologação do arquivamento.

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

215. Processo: 1.14.000.000742/2018-21 Voto: 2853/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de furto, mediante arrombamento, contra agência dos
Correios, em 18/12/2017, na cidade de Lauro de Freitas/BA. CP, art.  155, § 4º, I.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes para a elucidação
da autoria delitiva, bem como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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216. Processo: 1.14.007.000245/2017-82 Voto: 2893/2018 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  descrito  no  art.  10  da  Lei  nº
7.347/85 ou no art.  330 do CP. Prefeita do município de Cândido Sales/BA não teria atendido
requisição do Ministério Público Federal no sentido de informar acerca da vaga de uma criança de
quatro anos em escola municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a
destempo, a requisição foi cumprida. Justificativa de que a demora ocorreu em razão da falta de
organização administrativa na Prefeitura. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de
não cumprir a ordem legal. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.14.015.000192/2017-09 Voto: 2856/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: Notícia de Fato. Roubo tentado praticado contra agência dos Correios, em 01/11/2016, na cidade
de Serra Dourada/BA. CP, art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes para a elucidação da autoria delitiva, bem como
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

218. Processo: 1.15.000.000586/2018-61 - Eletrônico Voto: 2877/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

219. Processo: 1.15.000.000607/2018-49 - Eletrônico Voto: 2894/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Particular  teria  mantido
construção em área embargada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação
de  que  a  obra  estava  dentro  dos  limites  legais,  sendo  indevido  o  embargo.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

220. Processo: 1.15.000.001057/2018-85 - Eletrônico Voto: 2738/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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221. Processo: 1.15.000.001068/2018-65 - Eletrônico Voto: 2876/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

222. Processo: 1.15.000.001091/2018-50 - Eletrônico Voto: 2736/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

223. Processo: 1.15.002.000479/2017-32 - Eletrônico Voto: 2631/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática do crime descrito no
art. 171, § 3º, do CP, uma vez que duas pessoas estariam recebendo, irregularmente, benefício
social (Bolsa Família). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não
se constatou qualquer irregularidade na concessão do benefício.  Informações de que um dos
investigados não possui cadastro próprio no programa social, mas apenas fazia parte do grupo
familiar  de  sua  ex-companheira,  sendo  excluído  no  dia  11/06/2014.  Em  relação  ao  outro
investigado, verificou-se que este encontra-se em situação econômica que justifica,  a priori,  o
recebimento  do  benefício.  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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

224. Processo: 1.16.000.000728/2018-53 - Eletrônico Voto: 2852/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa da prática do crime de furto em agência da CEF, em 20/11/2016, no
Paranoá/DF, mediante a instalação de um dispositivo denominado "boca de jacaré" em um dos
caixas eletrônicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos
suficientes para a elucidação da autoria delitiva, bem como de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

225. Processo: 1.16.000.001057/2018-48 - Eletrônico Voto: 2740/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Supostas
publicações  falsas  sobre  os  Correios,  por  meio  da  internet  e  pela  imprensa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Manifestante  não juntou qualquer documento apto  a
atestar a falsidade das publicações. Existência de notícias sobre o estado de penúria da empresa
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pública. Declarações amparadas pelo direito fundamental à liberdade de expressão. Ausência de
indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

226. Processo: 1.19.000.002619/2017-88 - Eletrônico Voto: 2632/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art.  311-A do CP. Narra a noticiante que conselho
profissional  e  banca  examinadora  de  concursos teriam apagado fundamentações jurídicas de
peça produzida por ela em uma etapa do exame de ordem. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, não se verifica a ocorrência de prática delitiva. Banca que
não teria atribuído pontos às respostas que apenas faziam referência aos dispositivos legais, sem
a devida fundamentação. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.20.000.000268/2017-50 Voto: 2905/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de uso de documento ideologicamente falso
perante  a  Superintendência  Federal  de  Agricultura  no  Estado  de  Mato  Grosso.  Sociedade
empresarial teria apresentado Termo de Conformidade de Sementes, em 12/02/2016, com indícios
de falsidade, haja vista que o documento foi assinado por ex-responsável técnico da empresa,
após o seu desligamento, que ocorreu em 07/12/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Conduta  que  apresenta  grau  mínimo  de  ofensividade,  pois  o  referido  documento  foi
assinado  por  profissional  com a  qualificação  exigida  para  atestar  a  regularidade  do  produto,
embora tenha sido subscrito dois meses após o requerimento de cancelamento da inscrição como
responsável  técnico  da  pessoa  jurídica.  Irregularidade  que  foi  sancionada  na  esfera
administrativa, sendo suficiente para prevenção e repressão do ilícito. Subsidiariedade do Direito
Penal. Incidência da Orientação nº 30 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: 1.22.000.000990/2018-09 - Eletrônico Voto: 2847/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator

229. Processo: 1.22.026.000046/2017-74 Voto: 2848/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Investigação deflagrada a partir de comunicado oriundo da
Justiça do Trabalho em Ituiutaba/MG noticiando o descumprimento de decisão judicial por parte
do gerente administrativo do Banco Bradesco S/A daquela circunscrição que teria deixado de dar
imediato cumprimento à ordem de penhora de aplicações financeiras de titularidade de empresa
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reclamada. Suposto cometimento do crime previsto no art.  330 do Código Penal.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da leitura da promoção de arquivamento percebe-se após
a remessa da notícia de descumprimento vieram aos autos documentos apresentados pelo banco
informando que a determinação judicial havia sido cumprida, embora com certo atraso, razão pela
qual não há que se falar em crime de desobediência, por ausência de dolo. Atipicidade dos fatos.
Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: 1.24.000.000605/2018-41 - Eletrônico Voto: 2629/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
por parte de representantes de pessoa jurídica. Suposta ausência de recolhimento ao INSS das
contribuições descontadas de trabalhadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Insuficiência de elementos que indiquem a ocorrência do crime ora em análise. Comunicação dos
fatos à Receita Federal. Caso seja verificada a ocorrência de qualquer crime, será encaminhada
Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.26.000.001071/2018-03 - Eletrônico Voto: 2633/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art 2º, II) por
parte de representantes de pessoa jurídica. Falta de recolhimento de imposto de renda retido na
fonte nos anos-calendário de 2006 e 2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Crédito tributário devidamente constituído em 19/04/2010. Pena máxima cominada ao crime em
questão é de 2 (dois) anos de detenção. Prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).
Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

232. Processo: 1.29.000.000243/2018-10 - Eletrônico Voto: 2739/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de fraude processual (CP, art. 347). Parte reclamante, em ação
trabalhista,  teria  tentado  criar  fatos  para  iludir  o  Juízo,  por  meio  de  manipulação  de  prova
documental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado foi condenado, na
esfera trabalhista, por litigância de má-fé, sendo aplicada multa de 10% sobre o valor da causa.
Sanção extrapenal suficiente para prevenção e repressão do ilícito. Subsidiariedade do Direito
Penal. Incidência da Orientação nº 30 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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233. Processo: 1.29.000.000512/2018-30 - Eletrônico Voto: 2849/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por testemunha nos autos
de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em  questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da  testemunha e o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não  restou
demonstrado  nos  autos.  Ademais,  o  depoimento  em  nada  influenciou  na  decisão  da  causa.
Ausência  de  indícios  concretos  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de
26/10/2015, unânime. Homologação do arquivamento.

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

234. Processo: 1.29.000.004019/2017-16 - Eletrônico Voto: 2630/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando que determinado jornalista estaria falando mal de membros do Ministério
Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não descreve
qualquer conduta penalmente típica, pois não indica uma fala específica em que o jornalista tenha
cometido algum crime. Homologação do arquivamento.

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

235. Processo: 1.29.001.000030/2018-70 - Eletrônico Voto: 2873/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAGE-RS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de moeda falsa por pessoa
desconhecida  que  teria  ingressado  em  grupo  do  Facebook  e  oferecido  aos  seus  membros
diversas notas falsas pelo preço de R$ 200,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Realização de diversas diligências que restaram improdutivas. Impossibilidade técnica de se
identificar a autoria por meio dos dados relativos ao grupo de mensagens 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 Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

236. Processo: 1.31.000.001309/2015-80 Voto: 2904/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de uso de documento ideologicamente falso
por parte de sindicato perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia "
CREA/RO.  Possíveis  irregularidades  em  lista  apresentada  pela  entidade  sindical  para  a
renovação do terço do plenário da autarquia federal, referente ao exercício de 2015, uma vez que
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teriam sido encaminhados nomes de sindicalizados que estariam em situação de inadimplência
junto  ao conselho.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Divergência  entre  as
entidades no que diz respeito  à  responsabilidade por realizar  a conferência  e fiscalização da
situação de adimplência perante o conselho profissional. Conforme dispositivo normativo aplicável
ao  caso  (art.  146,  inciso  IV,  do  Regimento  Interno  do  CREA/RO),  tal  atribuição  é  cabível  à
Comissão de Renovação do Terço,  pertencente ao conselho profissional.  Constatação de que
todos  os  profissionais  estavam  adimplentes  perante  o  sindicato.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

237. Processo: 1.32.000.001098/2017-18 - Eletrônico Voto: 2854/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  de  violência  de  índios  contra  índia  menor
integrante de tribo diversa. Pedido de prisão apresentado pelo MPF ao Juízo Federal com cópia
destes  autos,  os  quais,  no  entanto,  foram  declinados  à  Justiça  Estadual.  Apresentação  de
Recurso em Sentido Estrito pelo MPF naquela esfera pugnando pelo retorno do feito ao âmbito
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Tendo em vista que a matéria objeto
desta NF já está judicializada, tendo sido, inclusive, objeto de recurso em sentido estrito do MPF,
despiciendo se mostra a manutenção dos presentes autos em atividade, por evidente bis in idem
processual. Homologação do arquivamento.

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

238. Processo: 1.34.001.001829/2018-13 Voto: 2895/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 342 do CP por duas testemunhas nos
autos de ação trabalhista, tendo em vista a existência de incongruência entre os depoimentos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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.  Crime  não
caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.34.001.002552/2014-12 Voto: 2846/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Inquérito Civil. Concessão de empréstimos, mediante fraude, por servidora da Caixa Econômica
Federal (art. 19 da Lei nº 7.492/86). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme se
extrai dos autos, o último dos contratos de financiamento irregulares atribuídos à investigada data
de 10/08/2004, sendo que a pena máxima cominada para o respectivo delito é de 6 (seis) anos.
Nesse  caso  o  respectivo  prazo  prescricional  é  de  12  (doze)  anos  (CP,  art.  109,  III),  o  que
demonstra estar a respectiva pretensão punitiva prescrita desde o dia 10/08/2016. Extinção da
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punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.34.014.000013/2018-23 Voto: 2891/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante
que possui informações sensíveis sobre quadrilhas ativas no Estado de São Paulo, em especial
no que diz respeito à aquisição fraudulenta de produtos. 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. Encaminhamento de e-mails ao noticiante,
solicitando informações mais precisas sobre os fatos. Entretanto, não houve resposta. Carência
de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.34.026.000019/2018-61 Voto: 2881/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP.
Cano  externo  de  PVC  de  uma  agência  dos  Correios  teria  sido  arrancado  de  seu  suporte,
causando prejuízo no valor de R$ 55,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Incidência, ao caso concreto, do princípio da insignificância, tendo em vista a inexpressiva ofensa
ao bem jurídico tutelado. Ademais, não há elementos de informação suficientes para elucidar a
autoria delitiva.  Inexistência  de diligências capazes de modificar  o panorama probatório  atual.
Homologação do arquivamento.

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

242. Processo: 1.35.000.000113/2018-71 - Eletrônico Voto: 2903/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de ato de racismo. Possível crime descrito na Lei nº 7.716/89.
Relato de que, no decorrer do 43º Encontro Cultural de Laranjeiras/SE, foi desligado o microfone
durante a fala de uma líder quilombola regional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de elementos que indiquem que o desligamento do microfone tenha ocorrido em
razão  de  discriminação  de  raça.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento.

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

Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

ORIGEM JUDICIAL
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NÃO PADRÃO

243. Processo: DPF/VGA-00453/2013-INQ Voto: 2617/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARAGUATATUBA-SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA UNIÃO.
PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR MILITAR COM SUSPEITAS DE FRAUDE. CP, ART.
171,  §  3º.  MPF:  CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. LC Nº  73/95,  ART.  62,  VII.  CONSUMAÇÃO.
LOCAL EM QUE SE DEU A EFETIVA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITANTE. 1.  Trata-se de Inquérito Policial  instaurado para apurar  possível  prática do
crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3°). Os investigados, R.S. e C.V.S., teriam forjado
um casamento entre R.S. e o pai de C.V.S., que era militar reformado, para que ela recebesse a
respectiva pensão por morte. A competência federal já foi fixada pela 2ª CCR, em julgamento
realizado na 667ª sessão, em 21/11/2016, à unanimidade. 2. O Procurador da República oficiante
na  PRM de  Pouso  Alegre/MG,  local  onde  foram realizados  todos  atos  de  investigação  pela
autoridade policial, considerando a informação de que a pensão militar recebida pela investigada
era creditada em agência bancária localizada em Ubatuba/SP, declinou de suas atribuições à
PRM de Caraguatatuba/SP,  a  qual  abarca  aquele  município,  fundamentando que  o  delito  de
estelionato consuma-se no local onde ocorreu a obtenção da vantagem ilícita. 3. Ao receber os
autos,  o  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM  de  Caraguatatuba/SP  suscitou  conflito
negativo  de atribuição.  Alegou que  "todos  os  atos  da inter  criminis  foram realizados naquele
estado, exceto o ato formal de casamento, que fora realizado no município de Sorocaba/SP. O
recebimento dos valores, por sua vez, cuja natureza penal é de exaurimento da conduta delitiva,
deu-se por meio de uma agência sediada em Ubatuba/SP. (") No Município de Ubatuba/SP não
foram  praticados  quaisquer  atos  criminosos,  mas,  tão  somente,  o  exaurimento  do  crime
instantâneo de efeitos permanentes, não havendo interesse e eficiência na produção de provas
nesta jurisdição.(...)". 4. Importante ressaltar que o delito de estelionato contra ente público, no
caso a União por se tratar de recebimento fraudulento de pensão por morte de ex-militar, tem
natureza  de crime instantâneo de  efeitos  permanentes  e  consuma-se  com o recebimento  da
primeira prestação do benefício indevido, marco que deve ser considerado para a contagem do
lapso da prescrição da pretensão punitiva  (AgRg no HC 130.748/SP, julgado em 23/11/2010).
Logo, o recebimento da vantagem indevida não é exaurimento da conduta, mas sim elemento do
tipo penal, cessando a atividade delitiva somente com o fim da percepção dos valores. 5. Nos
termos do caput do art. 70 do CPP, "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que
se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução".  E,  consoante  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  tratando-se  de  possível
estelionato  contra  o  patrimônio  público,  o  crime  se  consuma  no  momento  da  obtenção  da
vantagem patrimonial (CC nº 125.023/DF). Definiu-se, assim, como competente para processar e
julgar  o  delito  o  juízo  da  comarca  onde  situada  a  agência  bancária  referente  à  conta  (do
estelionatário) destinatária dos recursos depositados/transferidos pela vítima (CC 139.800-MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/6/2015, DJe 1º/7/2015). 6. Na hipótese em
apreço, o crime de estelionato majorado se consumou com o efetivo recebimento da vantagem
indevida, no caso, com o início do pagamento da pensão por morte mediante a disponibilização
dos valores na conta da beneficiária, que ocorreu na cidade de Ubatuba/SP. 7. Precedente: IPL
3422.2014.000053-0, Relatoria Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo
Sá, julgado na 707ª sessão, de 26/02/2018, à unanimidade. 8. Conhecimento do conflito para fixar
a atribuição da PRM de Caraguatatuba/SP, 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

244. Processo: JF/PR/CUR-5008497-
95.2012.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2637/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

245. Processo: JF-SOR-0000439-62.2018.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2544/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO (CP,  ART.  171,  §3º).  SAQUE DE
ABONO SALARIAL PIS MEDIANTE USO DE CARTÃO CIDADÃO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada à Sala de
Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  suposto  crime  de  estelionato,  ocorrido  na  cidade  de
Paulinia/SP, em razão de saque realizado por terceiro do abono salarial PIS do noticiante que
reside em Salto/SP. 2. Relata o manifestante que solicitou seu Cartão Cidadão, por telefone, em
junho de 2017. Como até dezembro do mencionado ano não havia recebido o documento, foi até
uma agência da CEF para retirar seu abono salarial do PIS, quando foi informado que no dia
anterior já teriam sacado os respectivos valores com seu cartão cidadão, em Paulinia/SP, em um
caixa 24 horas. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por
entender que eventuais danos ocorrido não alcançam bens, serviços ou interesses federais. 4. Os
depósitos que dizem respeito a valores do PIS estão sob a guarda da Caixa Econômica Federal.
Assim,  a  prática criminosa ora investigada atinge a credibilidade dos serviços prestados pela
referida empresa pública federal. 5. Evidencia-se, portanto, a lesão direta e específica a bem e
serviço da União, o que inequivocamente atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do
art. 109, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento, já pacificado, do Superior
Tribunal de Justiça: CC 47.687/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJ 28/11/2005,
p. 185; CC 32.878/SP, Rel.  Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 11/03/2002, p. 164. 6. Não
homologação  do  declínio  de  atribuições  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para
prosseguimento,  facultando-se ao Procurador da República oficiante,  se for o caso,  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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246. Processo: JF/JFA-0009247-87.2017.4.01.3801-
INQ

Voto: 2548/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Notícia de que a
investigada  teria  apresentado  declaração  com  indícios  de  falsidade  perante  o  INSS  para  o
recebimento de benefício assistencial (LOAS). Tal situação decorreu de contradição em relação ao
seu estado civil à época do requerimento do referido benefício, que se deu em 2002. A investigada
teria declarado que vivia sozinha em 2002, mas em processo de requerimento de pensão por
morte  de  seu  esposo,  em  2014,  declarou  nunca  ter  se  separado  dele.  MPF  requereu  o
arquivamento do feito por entender ausente o dolo. Discordância do magistrado. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Analisando as declarações prestadas pela investigada,
nota-se  que  não  restou  evidenciada  vontade  livre  e  consciente  de  manter  a  autarquia
previdenciária  em  erro.  Ela  informou  que  esteve  no  INSS  em  2002  para  pleitear  sua
aposentadoria por idade, pois à época contava com 65 anos de idade e realmente vivia sozinha,
não residindo com seu marido. Contudo, outro tipo de requerimento foi preenchido, não tendo
entendido por qual razão foi solicitado e deferido o benefício assistencial LOAS, visto que não
tinha conhecimento sobre o assunto e nem mesmo sobre seus direitos. Ressalta que quando
ocorreu o falecimento de seu esposo, ambos viviam juntos sob o mesmo teto e ela o acompanhou
no hospital durante o período da doença que o levou a óbito,  apesar de durante os anos de
convivência tenham ocorrido inúmeras separações de fato do casal, já que o de cujus bebia muito
e tinha outros relacionamentos fora do casamento.  A investigada é pessoa idosa e de pouca
instrução,  não  havendo  comprovação  de  que  agiu  dolosamente  para  prática  de  conduta
criminosa. Ao que tudo indica, ocorreu um equívoco procedimental no requerimento do benefício
previdenciário.  Ademais,  não  houve  recebimento  simultâneo  dos  benefícios,  uma  vez  que  a
pensão por morte foi concedida em 2014, quando já havia cessado o recebimento do benefício
assistencial.  Falta  de  justa  causa  para  continuidade  da  persecução  penal.  Insistência  no
arquivamento.

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

247. Processo: JF/PE/CBS-0800115-
72.2018.4.05.8312-INQ - Eletrônico 

Voto: 2645/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 1º, I, da Lei nº
8.137/90  pelo  ex-Prefeito  de  Amaraji/PE,  que  teria  sido  responsável  pela  omissão  dos
pagamentos  de  parte  das  contribuições  devidas  ao  PASEP  pela  prefeitura.  Promoção  de
arquivamento  com  base  na  inclusão  dos  débitos  tributários  em  programa  de  parcelamento.
Discordância do Juízo Federal de Cabo de Santo Agostinho/PE. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. O Enunciado nº 19 desta 2ª CCR foi reformulado na 89ª Sessão de
Coordenação,  de  10/11/2014,  passando  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  "Suspensa  a
pretensão  punitiva  dos  crimes  tributários,  por  força  do  parcelamento  do  débito,  os  autos  de
investigação  correspondente  poderão  ser  arquivados  na  origem,  sendo  desarquivados  na
hipótese  do  §1º  do  art.  83  da  Lei  nº  9.430/1996,  acrescentado  pela  Lei  nº  12.382/11".
Arquivamento que, em tal caso, não gera coisa julgada, podendo a investigação ser reaberta em
decorrência da notícia da eventual exclusão da pessoa jurídica do programa de parcelamento.
CPP, art. 18. 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.

248. Processo: JF/PR/CAS-5001689- Voto: 2568/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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49.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  de  descaminho  e
contrabando, em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder dos
investigados,  em  17/08/2017,  com  a  ilusão  de  tributos  no  valor  de  R$  5.431,45  (cinco  mil,
quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), bem como 20 (vinte) maços de
cigarros importados. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância para
ambos os delitos.  Discordância do magistrado somente em relação ao crime de descaminho,
praticado por um dos investigados, visto que este apresentou reiteração da conduta delituosa.
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não
obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da
insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a
incidência da tese da bagatela. Investigado que, conforme o sistema COMPROT, apresenta outros
2 (dois) autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos 5 anos (ambos de 2014).
Hipótese  de  efetiva  e  recorrente  lesão  à  ordem  tributária.  Inaplicabilidade  do  princípio  da
insignificância  ao  caso  vertente.  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. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

249. Processo: JF/SP-0009209-59.2017.4.03.6181-
TC

Voto: 2532/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: TERMO  CIRCUNSTANCIADO.  CRIME DE  AMEAÇA (CP,  ART.  147).  MPF:  ARQUIVAMENTO
COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART.
28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. OFENSA A EMPREGADO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Termo
Circunstanciado instaurado para apurar possível  crime de ameaça (CP, 147),  praticado contra
supervisor de atendimento da Caixa Econômica Federal. 2. O investigado, após conduta suspeita
no  interior  da  agência  bancária,  teria  dito  aos  policiais  que  o  conduziam  à  Delegacia  para
esclarecimentos, referindo-se ao empregado da CEF: "ele é folgado, a gente não tem nada com
vocês da polícia, com ele (supervisor) eu desenrolo depois". Prosseguiu dizendo "tá fodido". 2. O
il.  Procurador da República  oficiante  promoveu o arquivamento  com base na atipicidade,  por
entender que apesar de presentes o núcleo do tipo bem como o elemento subjetivo, não verificou
nas palavras enunciadas pelo investigado o teor preciso da ameaça, os objetos possíveis  do
verbo desenrolar,  de que ele configura metáfora, ou o que abrangeria a expressão 'tá fodido'.
Afirmou  que  não  se  conhecendo  o  suposto  malefício  prometido,  não  se  verificou,
consequentemente, a sua gravidade, muito menos se seria crível e injusto. Discordância do Juízo
Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF. 3. Em um contexto de violência urbana em grau exacerbado,
tal como presente em nosso cotidiano, não se pode elidir, sem sombra razoável de dúvida, a ideia
de que a intenção do agente seja efetivamente causar mal grave ao empregado público. Tanto
isso é plausível, que, conforme observado pela magistrada, "as frases acima transcritas, se de
fato foram proferidas, ao meu entender, configuram 'mal injusto e grave" do tipo penal do artigo
147 do CP, ainda mais se considerado que o suposto autor do fato conhece o local de trabalho da
vítima, gerente da Caixa Econômica Federal,  motivo pelo  qual  entendo presentes indícios de
materialidade  delitiva".  4.  É  razoável  inferir-se,  pois,  que,  produzida  a  efetiva  intimidação  da
vítima,  estejam  delineados  os  contornos  de  ameaça  de  produção  de  mal  injusto  e  grave,
configurando-se o tipo penal do art. 147, CP. 5. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

250. Processo: PRM/SOR-3422.2017.000070-1-INQ Voto: 2649/2018 Origem:  GABPRM2-VMDS  -
VINICIUS MARAJO DAL SECCHI

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PORTE DE MINERAL (GRANITO) SEM AUTORIZAÇÃO (LEI
8.176/91, ARTIGO 2º, § 1º). CONSUMAÇÃO DO CRIME NO MOMENTO DA APREENSÃO DA
MERCADORIA.  ATRIBUIÇÃO  DO  OFÍCIO  SUSCITADO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível  prática do crime tipificado no art.  2º,  § 1º, da Lei 8.176/91, tendo em vista a
interceptação por policiais militares de um caminhão carregado de pedras de granito em estado
bruto, no município de Cabreúva/SP, desacompanhado da correspondente documentação. 2. O
Procurador da República oficiante na PRM " Jundiaí promoveu o declínio de atribuições em favor
da PRM " Sorocaba considerando que, a despeito da apreensão do objeto material do delito ter
ocorrido em área da subseção judiciária respectiva, o que se está a apurar é a legalidade da lavra
do granito, que ocorre na zona rural de Itu/SP. 3. Recebidos os autos na PRM " Sorocaba, o
Procurador  da República  oficiante  suscitou  conflito  negativo  de atribuições,  pontuando que  a
presente apuração cinge-se à suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 1º, da Lei 8.176/91,
cujas ações nucleares são transportar e trazer consigo, aplicando-se o disposto no art. 71 do CPP
(prevenção). Sustenta, ainda, que na eventual hipótese da prática do crime previsto no caput do
referido art. 2º, caberá apuração por conexão, aplicando-se, portanto, a regra do art. 78, II, c, do
mesmo diploma legal.  4.  Os autos  vieram a esta  2ª  Câmara  de Coordenação e Revisão  do
Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Da análise atenta dos
autos, verifica-se que o granito foi apreendido no município de Cabreúva/SP e, muito embora haja
declaração do investigado de que o mineral foi extraído no município de Itu/SP, tal informação não
se mostra suficiente para fins de definição da competência criminal, inexistindo nos autos dados
concretos que permitam concluir, com a mínima segurança, que o mineral foi extraído na referida
região. 6. Consumação do crime no momento da apreensão da mercadoria, ou seja, no município
de Cabreúva/SP 7. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da
atribuição do Procurador da República suscitado, oficiante na PRM " Jundiaí.

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

251. Processo: 1.19.004.000132/2017-21 Voto: 2512/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BACABAL-MA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE
TELECOMUNICAÇÕES (ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97). ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR UMA INVESTIGAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  QUE  PODEM
ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir de declínio
de atribuição promovido pela Promotoria de Justiça de Lago da Pedra/MA, para apurar possível
crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art. 183 da Lei nº 9.472/97). 2.
Suposta  prestação  irregular  de  serviço  de  comunicação  multimídia  no  município  de  Lago  da
Pedra/MA, tendo em vista a inexistência de autorização por parte da ANATEL para tal finalidade,
segundo informação constante de certidão lavrada por servidor do Ministério Público do Estado do
Maranhão. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência
de materialidade, considerando que a informação prestada por servidor sem capacitação técnica
adequada  (Técnico  Ministerial  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Maranhão)  careceria  de
elementos  que  permitissem  identificar  o  porte  das  empresas  prestadoras  do  serviço,  os
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equipamentos utilizados para difusão do sinal  de internet  e a aferição da potência respectiva,
asseverando  que  inexistiam  elementos  suficientes  para  que  se  pudesse  aferir  se  o  caso  se
enquadraria em hipótese de dispensa de autorização, conforme definido na Resolução Anatel nº
680, de 27/06/2017. 4. A própria ANATEL já informou que nenhuma das empresas mencionadas
estaria autorizada a explorar o serviço de acesso à internet no Município de Lago da Pedra/MA,
inclusive tendo solicitado o envio de informações que permitissem a consecução da atividade de
fiscalização, como o endereço de cada uma das empresas. 5. No caso dos autos, tendo em vista
que as empresas identificadas não detêm outorga para exploração do serviço em tela, considera-
se imprescindível a manifestação específica do órgão regulador, a fim de se obter informações
que permitam aferir ou não a existência da materialidade delitiva. Considerando os indícios de
irregularidades,  deve  a  ANATEL  ser  oficiada  para  que  promova  a  apuração  acerca  do
funcionamento da possível atividade clandestina por parte das empresas mencionadas, sendo o
arquivamento prematuro. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

252. Processo: DPF/SAL/PE-00020/2017-INQ Voto: 2602/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURIDICO  DA  PRM/SERRA
TALHADA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de sonegação tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1º, I), em decorrência de notitia criminis indicando suposta abertura fraudulenta de
empresa em nome de terceiro,  com a finalidade de praticar  ilícitos tributários.  Relato  de que
F.C.O.S. teria aceitado, em virtude de sua precária situação financeira, oferta proposta por M.J.,
seu empregador, de abrir uma empresa em seu nome. Tal proposta teria sido dirigida, também, a
sua esposa, A.A.P., a qual aceitou em troca o valor de R$ 5.000,00 e a garantia de que não teriam
prejuízo,  em especial  quanto  ao  recebimento  mensal  do  bolsa-família.  Todavia,  meses  após
F.C.O.S. ser demitido, A.A.P. não conseguiu sacar o valor referente à bolsa-família, obtendo a
informação da existência de débitos tributários inscritos em razão de empresa constituída em seu
nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Informação da Receita Federal de
que a empresa não possui débito, apenas pendências na entrega de Declarações Previdenciárias
e do Simples Nacional. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material
do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Por outro lado, consta
a existência de débitos tributários perante a Receita do Estado de Pernambuco, sendo informado
o  valor  total  de  R$  511.934,75,  o  que  justifica  a  investigação  dos  fatos  na  esfera  estadual.
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.

253. Processo: SR/DPF/PI-00477/2016-IPL Voto: 2754/2018 Origem:  COJUD/PRPI  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PI

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência de compartilhamento, pela internet, de arquivos com cenas
de pornografia infantil,  por meio de equipamentos de computadores de Sindicato vinculado ao
Governo do Estado do Piauí  (Lei  n.  8.069/90,  art.  241-A).  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32). Diligências. Conforme exposto no laudo de perícia criminal, evidenciou-se que,
além de não terem sido detectados programas de compartilhamento de arquivos relacionados
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com a pornografia, não foram encontradas evidências que apontassem para qualquer ação de
distribuição,  troca,  publicação,  divulgação,  transmissão  ou  venda  dos  arquivos.  Ausência  de
indícios  de  divulgação  ou  publicação  de  fotos  e  vídeos  em sites,  blogs  ou  comunidades  de
relacionamento  que  são  acessíveis  em qualquer  lugar  do  planeta.  Precedentes  do  STJ  (CC
139090,  Min.  Felix  Fisher,  Dje  29/06/2015)  e  da  2ª  CCR  (Processo  nº  0000794-
19.2016.4.01.4002,  Voto  5248/2016,  Sessão  655ª,  de  08/08/2016;  Procedimento  nº
1.17.000.003752/2014-83,  Voto  1261/2015,  Sessão  616ª,  de  18/03/2015).  Inexistência  de
transnacionalidade na conduta. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

254. Processo: 1.13.000.000092/2018-51 - Eletrônico Voto: 2539/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a  ocorrência  de  homicídios  de  pessoas  ligadas  aos
movimentos sociais em defesa da moradia na cidade de Manaus/AM. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Crime praticado contra particulares. Ausência
de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas
ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

255. Processo: 1.14.004.000999/2017-62 Voto: 2519/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de estelionato, previsto no art.
171 do CP, em razão de oferta irregular de programa de Doutorado em Ciências da Educação, no
exterior,  por  universidade particular  situada em Feira  de  Santana/BA.  Revisão  de declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de elemento que legitime a manutenção da
investigação  na  esfera  federal,  pois,  ao  oferecer  cursos  de  pós-graduação  sem  o  devido
credenciamento pelo MEC, as instituições de ensino praticam ilícitos em prejuízo dos particulares.
O fato de as instituições privadas de ensino superior se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino,
sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), por si só, não atrai
a competência da Justiça Federal. A conduta em análise afeta o interesse e o serviço do Ministério
da Educação,  o  qual  possui  a  competência  para autorizar  o  funcionamento de  instituição de
ensino, havendo legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na esfera cível. Todavia,
sob a ótica penal, a conduta em voga não lesiona bens, serviços ou interesse direto da União de
modo  a  caracterizar  a  competência  do  MPF.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.20.000.001728/2015-03,  655ª  Sessão,  08/08/2016,  unânime).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

256. Processo: 1.22.000.000744/2018-49 - Eletrônico Voto: 2700/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  por  meio  da  qual  o  manifestante  profere  ameaça  de  homicídio  contra  pessoa
determinada, a quem atribui a prática de supostos ilícitos de forma vaga e genérica. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Narrativa que não evidencia afetação a bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  concretos  de
informação aptos a 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.

257. Processo: 1.30.005.000156/2018-93 Voto: 2542/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato na modalidade tentada (CP,
art. 171, §3º c/c art. 14, II) praticado contra brasileiro, mediante compra realizada no Reino Unido
com cartão de crédito de sua titularidade, vinculado a sua conta bancária em Portugal. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  em  detrimento  de
particular.  Ainda que revestido de transnacionalidade, a Justiça Estadual é competente para a
análise do feito, porquanto o Brasil não é signatário de tratado ou convenção internacional que
tenha  por  escopo  a  repressão  ao  referido  crime.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  e
interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

258. Processo: 1.33.015.000023/2018-96 - Eletrônico Voto: 2635/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MAFRA-SC

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada através da Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Narra  a  representante  que  estaria  sofrendo  ameaça  e  sendo  perseguida  por  um
advogado, bem como teria sido injustiçada em uma denúncia que fez mas acabou sendo autuada
como agente e não como vítima, tendo ficado presa por 6 dias. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Os fatos relatados não evidenciam a prática de infração penal
praticada  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas,  afastando, dessa forma,  a  atribuição do Ministério  Público
Federal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

259. Processo: 1.34.009.000088/2018-83 Voto: 2536/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PRES. PRUDENTE-SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
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Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 307 do CP e no art. 14 da
Lei n° 10.826/03. Comunicante teria sido abordado por pessoa não identificada que, cercando seu
veículo,  teria  forçado a sua parada,  lhe apontado uma arma de fogo e,  alegando ser  policial
federal,  lhe  solicitado  a  documentação  do  veículo,  ameaçando-o  de  morte  por  três  vezes.
Segundo relato, ao comunicar o fato à Polícia Militar, teria sido informado ao declarante ser esse o
segundo caso de pessoa abordada por um elemento com as mesmas características e modus
operandi. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências realizadas
pela Polícia Federal que não lograram êxito na identificação do autor. A simples atribuição da
qualidade de policial federal, sem efetiva comprovação desta circunstância, não atrai, por si só, a
competência  federal.  Quanto  ao  eventual  crime  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  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). Eventual crime
praticado contra particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Notícia  que  se  assemelha  a  outro  fato
semelhante,  que,  a princípio,  já seria de conhecimento da Justiça 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

260. Processo: 1.34.015.000225/2018-09 Voto: 2588/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a prática do crime de uso de documento público falso (CP,
art.  304).  Foram identificados 4 (quatro)  números de inscrição no Cadastro de Pessoa Física
(CPF) sob a titularidade do investigado. Diligências verificaram que 2 (duas) das inscrições foram
canceladas, 1 (uma) não foi utilizada para apresentar nenhuma declaração de ajuste anual ou
sobre operações mobiliárias, não constando nenhum registro no CNIS ou no sistema RENAVAM,
e 1 (uma) apenas teria sua situação cadastral como "regular". Uma das inscrições canceladas foi
utilizada pelo investigado para apresentar 4 (quatro) Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte, na condição de beneficiário de empresas privadas das quais foi segurado empregado nos
anos  de  2011  a  2013,  e  de  agente  financeiro  privado  no  ano  de  2013.  Houve  também
apresentação de 3 (três) Declarações de Imposto de Renda, relativas aos exercícios de 2002 a
2004, com informações ideologicamente falsas no tocante a alterações contratuais de empresas
adquiridas pelo investigado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A
Procuradora da República oficiante, considerando que os fatos trazidos também consistiam em
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser, em documento público, no
caso as declarações de ajuste anual, bem como a apresentação do CPF ideologicamente falso
perante a Receita Federal, desmembrou o feito. Assim, as questões pertinentes aos crimes de
falsidade ideológica e uso de documento falso perante a Receita Federal são objeto de outro
procedimento (NF n. 1.34.015.000118/2018-72). A presente Notícia de Fato diz respeito ao uso de
documento público ideologicamente falso perante agente financeiro privado e empresas privadas
que foram empregadoras do investigado. Nesta seara, ausente elementos capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal, já que a apresentação do CPF
ideologicamente falso ocorreu perante pessoas jurídicas privadas, responsáveis pela elaboração
de declarações de rendimentos para fins de imposto de renda retido na fonte à época. Súmula
546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor". Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

261. Processo: DPF/RO-0186/2017-INQ Voto: 2574/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342)  nos  autos  de  ação  trabalhista,  em  que  testemunhas  teriam  prestado  depoimentos
conflitantes. O objeto da contradição cinge-se à afirmação por parte de testemunha de que não
teria relação de amizade com a reclamante e seu cônjuge, ao contrário do que afirma sua esposa,
também testemunha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso, denota-se
que as divergências existentes nas declarações prestadas pelas testemunhas refletem apenas a
existência de percepções diferentes, intrinsecamente subjetivas, sobre a mesma realidade, sendo
afastado  o  dolo  de  induzir  o  Juízo  a  erro.  Ausência  de  potencialidade  lesiva.  Declarações
juridicamente  irrelevantes  para  o  deslinde  da  causa.  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  REsp
1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Precedente  2ª  CCR:
1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673, 06/03/2017, unânime; IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,
Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: DPF/RO-0335/2016-INQ Voto: 2621/2018 Origem:  GABPR7-JGAS  -  JOAO
GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 10 da Lei nº
7.347/85 (recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de
Ação Civil  Pública, quando requisitados pelo Ministério Público) supostamente perpetrado pela
representante legal de empresa privada, tendo em vista a não apresentação de informações e
documentos relacionados à sociedade empresarial ao Ministério Público do Trabalho. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A investigada, embora reconheça a assinatura de uma
ex-empregada da empresa no Aviso de Recebimento da primeira notificação, nega tê-la recebido,
ao contrário do que ocorreu com a reiteração, cujo recebimento confirma. Esclareceu que atuava
na  empresa  apenas  como  fisioterapeuta,  tendo  assumido  efetivamente  a  administração  da
sociedade empresária a partir de outubro de 2016, em razão do falecimento de seu pai que era,
até então, o administrador de fato. Justificou que o estado de saúde debilitado de seu genitor, o
qual  detinha  toda  a  documentação  referente  à  empresa,  o  impossibilitou  de  de  atender  às
notificações emanadas do MPT em fevereiro e maio de 2016. Não restou comprovada má-fé da
investigada ao não apresentar os documentos requisitados. Ausência de dolo no descumprimento
da requisição. Homologação do arquivamento.

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

263. Processo: 1.11.000.000302/2018-86 - Eletrônico Voto: 2537/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  versando  sobre  supostas  irregularidades  trabalhistas  no  âmbito  de
determinada empresa, em especial crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Representação desacompanhada de dados
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concretos e documentos hábeis, não fornecendo o representante qualquer lastro indiciário para
corroborar as afirmações e dar início à apuração criminal. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

264. Processo: 1.12.000.000350/2017-56 Voto: 2535/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  de  uso  de
documento  falso  contra  a  União.  Suposta  divergência  entre  o  conteúdo  de  Atestado  de
Capacidade Técnica apresentado por empresa em licitação promovida pela Justiça Federal do
Amapá e o objeto de contrato firmado com o TRT da 8ª Região, emissor do atestado, subscrito por
servidor do órgão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Investigação
promovida pelo TRT da 8ª Região que, a despeito de constatar que o Atestado de Capacidade
Técnica foi assinado por servidor do órgão, concluiu que não teve ele o intuito de beneficiar a
empresa, considerando que esta possui outros atestados que poderiam suprir a comprovação dos
serviços  não  realizados no Contrato  firmado com o órgão,  deixando ele  apenas de observar
normas  legais  e  regulamentares  ao  elaborar  e  assinar  documento  oficial  sem  a  devida
formalidade. Apuração administrativa no âmbito da Justiça Federal do Amapá, que entendeu não
ter  sido  comprovado  que  a  empresa  tenha  promovido  a  ampliação  do  objeto  contido  no
documento exigido no edital do certame. Esclarecimentos prestados pela empresa investigada
que aduziram que a divergência nos dados do Atestado se deve a equívoco de estagiário ao
confeccionar o pedido, assegurando que, apesar disso, efetivamente possui a capacidade técnica
para a prestação do serviço, ressaltando já tê-lo prestado para diversos órgãos da Administração
Pública. Dos elementos constantes dos autos verifica-se que a conduta configura apenas infração
administrativa, cometida pelo servidor por falta de observância do devido procedimento formal na
elaboração do documento.  Inexistência  de elementos  mínimos que  indiquem 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

265. Processo: 1.13.000.000545/2018-40 - Eletrônico Voto: 2517/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para investigar a possível prática dos delitos tipificados nos artigos
168-A  e  337-A,  ambos  do  CP,  pelos  gestores  de  pessoa  jurídica  privada.  Revisão  de
Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita Federal do Brasil  declarou não
haver nenhum procedimento fiscal sobre os fatos. Não há notícia de constituição definitiva do
crédito tributário pela autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade.
Incidência  do  Enunciado  n.  24  da  Súmula  Vinculante  do  STF.  Precedentes  do  STJ:  RHC
36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe 21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

266. Processo: 1.13.001.000039/2018-41 - Eletrônico Voto: 2563/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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TABATINGA-AM

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, I, do
CP,  em  decorrência  da  apreensão  de  menos  de  600  (seiscentos)  litros  de  combustível,
supostamente de origem estrangeira, em poder de cada um dos 15 (quinze) representados, sem
documentação legal, durante fiscalização no Posto de Controle Fluvial/Base Anzol, localizado no
Rio Solimões. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há laudo apontando para a
origem  estrangeira  da  mercadoria.  Ausência  de  outros  procedimentos  em  desfavor  do
representado. Constatação de que o município de Tabatinga/AM conta com uma população de
cerca de 62.000 (sessenta e dois mil)  habitantes que são atendidos por apenas um posto de
combustível,  estabelecimento que também atende aos municípios circunvizinhos de Atalaia do
Norte/AM e Benjamin Constant/AM, e não raramente é  acometido pela  falta  do produto para
venda.  As  dificuldades  para  aquisição  de  combustíveis  na  praça  local,  associadas  às
particularidades econômicas e sociais da região consubstanciam a convicção de que a conduta
praticada não lesiona minimamente o bem jurídico tutelado de modo a ensejar  a atuação do
aparato persecutório. O local de apreensão do combustível  e a residência do investigado são
ainda mais afastados dos postos, razão pela qual o problema do desabastecimento se agrava e
atenua a gravidade do fato, já que boa parte do combustível acaba sendo consumido no próprio
deslocamento entre o local de sua aquisição e o retorno para a residência. Sanção administrativa,
como a declaração de perdimento do produto,  suficiente para reprimir  a conduta investigada.
Precedentes: 1.00.000.002431/2017-10, sessão 674, de 20/03/2017, à unanimidade e 0005373-
95.2016.4.01.4200, sessão 674, de 20/03/2017, à unanimidade. Homologação do arquivamento.

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

267. Processo: 1.15.002.000009/2018-50 - Eletrônico Voto: 2516/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de benefício previdenciário no período de 1996 a 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o
delito de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Investigada com mais de 70 (setenta) anos.
Decurso de mais de 06 (seis) anos da data do último saque irregular, ocorrido em 30/11/2010.
Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 115, 107, inc. IV, e 109, inc. III, todos do Código
Penal. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.16.000.000549/2018-16 - Eletrônico Voto: 2515/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).  Narra o
representante que participava de uma comunidade na rede social "orkut", no ano de 2011, tendo
na ocasião sido ameaçado por um outro usuário. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Em que pesem os fatos trazidos não denotem prejuízos a bens, serviços ou interesses da
União,  uma  vez  que  o  simples  fato  de  a  conduta  ter  sido  praticada  pela  rede  mundial  de
computadores não atrai a competência federal (Enunciado de nº 50 desta 2ª CCR), a pretensão
punitiva em relação ao delito em comento já foi alcançada pela prescrição. Questão de ordem
pública. O crime de ameaça tem pena máxima cominada em 6 meses de detenção e, portanto, a
prescrição em abstrato ocorre no prazo máximo de 3 anos. O fato ocorreu em 2011. Prescrição da

97/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV).
Homologação do arquivamento.

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

269. Processo: 1.20.002.000214/2017-74 - Eletrônico Voto: 2538/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de denúncia anônima, encaminhada pelo
Ministério  Público do Trabalho,  para  apurar  suposta prática do crime de apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A), uma vez que o responsável legal de determinada empresa não
teria recolhido valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativos aos dois
primeiros meses de trabalho do denunciante, em tese, empregado da pessoa jurídica, bem como
de outros 40 (quarenta) trabalhadores, de identidade desconhecida e por tempo ignorado, dentre
os quais muitos trabalhariam sem registro em CTPS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Representação  desacompanhada  de  dados  concretos  e  documentos  hábeis,  não
fornecendo o representante qualquer lastro indiciário para corroborar as afirmações e dar início à
apuração criminal. Ademais, o simples ato de o empregador não depositar os valores referentes
ao FGTS na conta dos empregados não pode ser considerado crime. Aplicação do Enunciado 58
da 2ª CCR. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

270. Processo: 1.25.008.000097/2018-93 - Eletrônico Voto: 2513/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP.
Investigada  teria  recebido  indevidamente  parcelas  do  Benefício  de  Prestação  Continuada  à
Pessoa  com  Deficiência  (insuficiência  renal  crônica  sem  previsão  de  transplante),  omitindo
alteração da situação da renda do grupo familiar em virtude da não inclusão do correto valor da
remuneração de seu cônjuge na composição. Em sede administrativa, a autarquia previdenciária
verificou ser indevido o recebimento do benefício assistencial, visto que no período informado a
renda do grupo familiar superou o limite estipulado, já que a renda per capita ultrapassava " 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.  A situação  dos  autos  é  peculiar,  visto  que  os  fatos
apresentados demonstram ausência de vontade da investigada em receber o benefício de forma
fraudulenta, visto que o labor exercido por seu esposo no período era formal e foram registrados
nos sistemas da Previdência Social os recolhimentos das contribuições pertinentes, bem como a
diferença que fez superar o limite da renda per capta, à época, foi de cerca de R$ 24,00 (vinte e
quatro  reais).  Não  restou  configurada  utilização  de  meio  ardil  ou  fraudulento  por  parte  da
beneficiária para induzir o INSS em erro. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

271. Processo: 1.26.000.001866/2007-51 Voto: 2609/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar suposta ilegalidade na venda de medicamentos a órgãos
públicos federais com variações elevadas de preço. Promoção de arquivamento remetida à 5ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF.  Encaminhamento  à  2ª  CCR/MPF  para  análise
quanto  a  possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  4º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Último ilícito apurado ocorrido em 2001. Pena máxima
cominada de cinco anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: 1.26.005.000060/2018-58 - Eletrônico Voto: 2691/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GARANHUNS/ARCOV.

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, a qual narra a prática de vários crimes por Secretários Municipais de Pesqueira/PE.
Relata o representante que, no dia 25/10/2017, o responsável pelo aeródromo do município foi
surpreendido com uma ordem dos gestores municipais para que fosse permitida a prática de voos
livres no local, mesmo sem autorização da ANAC para tanto. Informa que o Secretário de Governo
ordenou a retirada da placa de advertência do portão principal, a qual é exigência da ANAC, fato
que poderia configurar o crime descrito no art. 261 do Código Penal, e, ainda, que o cadeado do
portão do aeródromo foi trocado sem sua permissão. Requer a adoção de medidas em relação a
suposto abuso de autoridade praticado pelos representados,  bem como reparação por  danos
morais e responsabilização criminal por calúnia e difamação, além de dano ao Patrimônio Público
da União pela retirada da placa de advertência. Promoção de arquivamento parcial quanto aos
crimes  de  ação  penal  privada  e  ao  pedido  de  indenização  por  danos  morais.  Revisão  de
arquivamento  parcial  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  fato  que  possa  ensejar  a
provocação do Parquet Federal. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR
para revisão da promoção de arquivamento quanto à matéria de sua incumbência, em razão do
suposto envolvimento de Secretários Municipais.

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

273. Processo: 1.30.007.000309/2017-00 Voto: 2518/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para investigar a possível prática de crime contra ordem tributária (Lei
n. 8.137/90, art. 1º). Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a
Receita Federal do Brasil esclareceu que: "Apesar dos documentos e declarações comprovando a
prestação do serviço e a omissão de receitas, configurada pelo não cumprimento das obrigações
acessórias bem como pelo não recolhimento de tributos, a maior parte dos fatos apontados na
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denúncia já sofreram decadência e o pequeno período que ainda poderia ser lançado está prestes
a decair, não havendo tempo hábil para o lançamento, conforme disposto no parágrafo 4º, art.
150, e art. 173 do Código Tributário Nacional". Não ocorreu a constituição definitiva do crédito
tributário pela autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência
do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel.
Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.33.016.000028/2018-17 - Eletrônico Voto: 2541/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO DO SUL-SC

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações oriundas da Procuradoria Regional do Trabalho
no  município  de  Blumenau/SC,  relatando  possível  prática  dos  crimes  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e de omissão de anotação em CTPS (CP, art. 297, §
4º) por empresa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto ao crime previsto no
art. 297, § 4º, o caso é de absorção pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a
conduta omissiva foi meio para a consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Essa
posição, inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp
1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/04/2011). Em caso análogo (Processo nº 1.25.000.000894/2013-
36), o Conselho Institucional do MPF, reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela
absorção do crime previsto  no art.  297,  §  4º,  do Código Penal  pelo  crime de sonegação de
contribuição previdenciária. 2) Quanto ao crime previsto no art. 337-A do Código Penal, verifica-
se, por ora, a ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor da empresa
contribuinte  investigada.  Crime de natureza  material,  cuja  ocorrência  depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Ofício
expedido  à  Delegacia  da  Receita  Federal,  para  adoção  das  medidas  cabíveis.  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. Homologação do arquivamento.

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

275. Processo: 1.34.001.003563/2016-81 Voto: 2611/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  EVASÃO  DE
DIVISAS (ART. 22 DA LEI N. 7.492/86) E LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI N. 9.613/98). REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RESSALVADA A HIPÓTESE
DE RETOMADA DAS INVESTIGAÇÕES SURGINDO NOVOS ELEMENTOS. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado com base em
representação criminal, que relata a prática de possíveis crimes de sonegação fiscal (Lei Federal
nº 8.137/91, art. 1º), evasão de divisas (Lei Federal nº 7.492/86, art. 22) e lavagem de ativos (Lei
Federal nº 9.613/98). O representante da notícia-crime e o investigado são irmãos e filhos de um
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empresário, falecido em 01/05/2014, o qual teria construído "um império do setor de autopeças,
borracha e revestimentos sintéticos", tendo criado três empresas a partir desse ramo empresarial.
2. Narra o representante, em síntese, que, após o falecimento de seu pai, o investigado passou a
conduzir os negócios e as empresas da família. Contudo, principalmente a partir do processo de
Inventário,  os  demais  herdeiros  teriam  descoberto  diversas  fraudes  e  irregularidades  nas
atividades  empresariais,  as  quais  teriam  sido  praticadas  pelo  investigado,  inclusive  algumas
enquanto o seu genitor ainda estava vivo, porém bastante debilitado por questões de saúde. 3.
Conforme  despacho  proferido  nos  autos,  a  investigação  a  respeito  de  suposta  transferência
fraudulenta de bens e de direitos em favor do investigado em prejuízo dos demais herdeiros,
inclusive quanto às correlatas falsidades documentais, não é atribuição do MPF, visto não haver
lesão a interesses federais. Tais questões já foram comunicadas à Justiça Estadual, circunstancia
que  dispensa  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  nesse  aspecto.  A
investigação no presente PIC prosseguiu para apurar possíveis crimes relativos à remessa de
ativos ao exterior e de lavagem de capitais daí decorrentes, tendo o MPF diligenciado para coletar
indícios a respeito. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
fundamentando que, apesar das diligências empreendidas, não foi possível a coleta de indícios
mínimos  da  materialidade  e  da  autoria  delitivas  quanto  ao  suposto  crime  contra  o  sistema
financeiro nacional, consistente no delito de evasão de divisas, tampouco em relação ao suposto
delito de lavagem de ativos, o qual teria, em tese, como crime antecedente, o citado delito de
evasão de divisas. 5. Consta dos autos que tanto a Receita Federal quanto o Banco Central do
Brasil  informaram a inexistência  de procedimentos  ou  fiscalizações envolvendo o envio,  pelo
investigado ou pelas pessoas jurídicas vinculadas a ele, de valores para o exterior. Igualmente
não restou produtiva diligência investigativa junto ao Conselho de Controle Fiscal de Atividades
Financeiras (COAF), não havendo informação acerca de operação suspeita de eventual remessa
de ativos ao exterior pelas pessoas física ou jurídicas investigadas, não permitindo estabelecer
linha  investigativa  concreta,  visto  que  não  foi  apontada  nenhuma  constatação  fática  que
viabilizasse maior aprofundamento nas apurações. 6. As comunicações de operações financeiras
trazidas no Relatório  de Inteligência Financeira mencionam que: a) parte das movimentações
ocorreram em datas anteriores a 2011, ou seja, fora do período investigado no presente PIC; b)as
movimentações em nome da viúva, cujas contas bancárias " segundo a notícia-crime " estariam
sendo supostamente geridas de forma criminosa pelo investigado para remessa de ativos ao
exterior, dizem respeito, em sua maior parte, a operações securitárias, que não envolvem o envio
de dinheiro  para fora  do Brasil;  c)  as  movimentações em nome de outras pessoas físicas e
jurídicas investigadas, igualmente, não dizem respeito à remessa de valores para o exterior. 7. O
il. Procurador da República oficiante no tocante às informações prestadas pelo COAF esclareceu
que "As operações financeiras informadas pelo COAF, portanto, em nada colaboraram com as
investigações.  E,  nesse  particular,  deve-se  destacar  a  verdadeira  natureza  dos  relatórios  de
inteligência  financeira  (RIFs)  enviados  pelo  COAF.  Como  o  próprio  nome  indica,  são
comunicações  de  operações  financeiras  suspeitas  (ou  automaticamente  impostas  pelo
ordenamento  jurídico),  a  indicar  possível  prática  de  infração  penal  de  lavagem  de  capitais,
sobretudo à luz das tipologias já definidas. Entretanto, não necessariamente tais condutas são
criminosas e nem sempre se adentra sequer no juízo do provável.  Na lição de Sérgio Marcos
Pitombo, o provável e o possível não se confundem. Enquanto o possível é um juízo neutro "
havendo elementos tanto em um sentido quanto em outro,  sem qualquer preponderância -,  o
provável é um juízo que desponta neutral, existindo mais elementos em um sentido do que em
outro. O possível abrange, inclusive, aquilo que raramente acontece." 8. Em pesquisa no sistema
"ÚNICO",  o MPF encontrou um Inquérito Policial  instaurado em 2012, o qual tinha por objeto
apuração de possível remessa de ativos ao exterior por uma das empresas administradas pela
família  à  época.  Todavia,  após  exame  da  investigação,  verificou-se  que  o  referido  IPL,  em
verdade, tem por objeto a apuração da prática, em tese, de crimes de sonegação fiscal (IRRF, IPI,
PIS, COFINS), perpetrados pelos administradores da empresa nos anos-calendário de 2001 e
2002. Consta que a referida empresa foi autuada pela Receita Federal. Porém, embora parte do
crédito tributário tenha sido constituído com base em recebimento/remessa de dinheiro ao exterior
sem origem comprovada, não houve, no citado inquérito, frente investigativa no sentido de apurar
eventual  crime contra  o  sistema financeiro  nacional  (Lei  n.  7.492/86,  art.  22).  Além disso,  o
presente PIC apura crimes perpetrados, em tese, a partir de 2011. Assim, não restou configurada
conexão  delitiva.  9.  A documentação  acostada  aos  autos  pelo  representante  faz  menção  a
inúmeras supostas transferências de valores, transações financeiras e alterações em Contrato
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Social  das empresas da família.  De fato,  há indícios acerca de ilegalidades perpetradas pelo
investigado em prejuízo dos demais herdeiros, principalmente considerando a situação peculiar de
idade avançada e saúde debilitada da viúva do de cujus em questão e da falta de conhecimento
profissional do representante em relação aos negócios da família, como se verifica do teor das
cópias de petições referentes ao processo de Inventário. 10. Ocorre que, na seara penal federal,
em  que  pesem  as  diligências  empreendidas,  não  foram  apurados  elementos  concretos  que
apontassem a materialidade e a autoria dos delitos de evasão de divisas e lavagem de capitais
levantados  pelo  representante.  Contudo,  vindo  ao  conhecimento  das  autoridades  novos
elementos  que  consubstanciem  o  aprofundamento  das  investigações,  respaldado  estará  a
retomada  da  persecução  penal.  11.  Insistência  no  arquivamento,  ressalvada  a  hipótese  de
retomada das investigações no caso do surgimento de novos elementos de prova capazes de
subsidiar novas diligências, nos termos do art. 18 CPP.

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

276. Processo: 1.34.015.000286/2017-87 Voto: 2534/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  conduta  de  inserção  em Declaração  de  Débitos  e
Créditos Tributários Federais " DCFT de informações falsas de centavos de reais para cada tributo
declarado,  durante  os  anos  calendários  de  2013 a  2015,  o  que  permitiu  que  a  empresa  se
mantivesse  em  aparente  estado  de  regularidade  fiscal  no  respectivo  período.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal informou a constituição
definitiva  do  crédito  tributário,  totalizando  uma  dívida  tributária  de  R$  12.216,43.  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 por fundamento diverso.

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

277. Processo: 1.35.000.002132/2017-51 - Eletrônico Voto: 2540/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de informações oriundas da 2ª Vara Cível  da Comarca de
Estância/SE, para apurar possível crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º), constatado
nos autos de ação cível, em virtude da apresentação de declaração do imposto de renda por parte
do investigado para a obtenção do benefício de justiça gratuita. A divergência verificada se deu
pela  incompatibilidade  entre  os  rendimentos  declarados  e  as  parcelas  de  um  financiamento
assumidas. Consta na declaração de imposto de renda um montante de rendimentos tributáveis
no total de R$ 30.000,00 anuais, o que perfaz R$ 2.500,00 por mês, ao passo que as prestações
mensais pagas correspondem a R$ 5.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Oficiada, a Receita Federal informou inexistir crédito definitivamente constituído em desfavor
do investigado. 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, no momento,
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para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

278. Processo: JF/PR/CUR-5007544-
24.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2737/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial inicialmente instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19
da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento
de veículo perante instituição financeira  privada. MPE: Declínio ao Ministério  Público Federal.
MPF:  conflito  negativo  de  atribuição.  Revisão.  Entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  MPF nº  1.00.000.008428/2017-00  (683ª
Sessão  de  Revisão,  de  31/7/2017)  a  respeito  da  matéria.  Edição  da  Orientação  nº  31,
estabelecendo que "a contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de
veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de
terceiro,  sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos falsos,  é conduta que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em tese, ao tipo penal de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação, de 23/10/2017). Operação de financiamento não verificada. Conduta que lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  privada  e  se  adequa  ao  tipo  penal  de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Ratificação, por esta 2ª CCR, do
declínio de atribuições ao Parquet Estadual para persecução do delito. Caracterização de conflito
de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República (Tese nº
7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF " ACO nºs
1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da
República.

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

279. Processo: JF-CG-0800755-20.2018.4.05.8201-
INQ - Eletrônico 

Voto: 2704/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
CAMPINA GRANDE/PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP, ART. 334, §1º.
APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO (CPP,  ART.  28,  C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  INTERESSE FEDERAL ORIGINÁRIO.  ATRIBUIÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º),
tendo em vista a apreensão de 76 pacotes (760 maços) de cigarros de origem paraguaia e sul-
coreana. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, por
entender que não houve  a transnacionalidade da conduta,  tendo  em vista  que  o  investigado
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afirmou ter adquiridos os cigarros de vendedores ambulantes no Estado do Rio Grande do Norte.
Discordância do magistrado (art. 28 do CPP). 3. O declínio de atribuições não reúne condições de
prosperar. 4. No crime de contrabando não tem relevância a circunstância da internalização de
mercadoria proibida, pois tal crime será sempre da competência da justiça federal. A situação é
diversa dos casos de tráfico de drogas (Lei 11.343/06) e do art. 273, §§ 1º e 1º-B do Código Penal.
5. Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar Junior (in Crimes Federais, 9ª edição, 2014. São
Paulo: Saraiva, p. 421/422), "não se exige aqui a demonstração das circunstâncias de local, data
e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do que se dá com o tráfico de drogas, em que o delito
cometido  com  droga  de  origem  estrangeira  remota,  sem  demonstração  das  circunstâncias
concretas do ingresso no país, dá lugar ao tráfico interno, de competência da Justiça Estadual". 6.
Ainda segundo o autor "a primeira razão para a diferença é técnica, no sentido de que, no tráfico
de drogas, a competência é compartida, sendo a competência federal uma exceção, limitada aos
casos de tráfico internacional, em razão apenas da internacionalidade e da obrigação assumida
em  tratados  internacionais,  enquanto  os  demais  casos  são  de  competência  estadual.  No
descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra assemelhada, de modo que todos os
casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados à receptação (art. 334, § 1º, 'c' e 'd')
são  de  competência  federal.  Mais  que  isso,  no  descaminho  o  interesse  federal  é  originário,
baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não havendo uma relação de
regra  e  exceção  como  no  tráfico  de  drogas".  Precedente  2ª  CCR:  Processo  nº
1.22.020.000161/2017-07,  Sessão  692,  de  09/10/2017,  unânime;  e  Inquérito  Policial  nº
DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, Sessão 707, de 26/02/2018, entre outros. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

280. Processo: JF-RIB-0005425-20.2017.4.03.6102-
PCD

Voto: 2769/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO CP,
ART. 334, §1º. APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  INTERESSE FEDERAL ORIGINÁRIO.  ATRIBUIÇÃO
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  INVESTIGAÇÃO.  1.
Procedimento Investigatório autuado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP,
art. 334-A, §1º),  tendo em vista a apreensão de 10 maços de cigarros de origem estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2.  O Procurador da República oficiante promoveu o declínio  de suas atribuições,
ressaltando não haver nos autos indícios de que o investigado tenha concorrido,  de qualquer
modo,  para a importação.  Discordância  do Magistrado.  3.  No crime de contrabando não tem
relevância a circunstância da internalização de mercadoria proibida, pois tal crime será sempre da
competência da justiça federal. A situação é diversa dos casos de tráfico de drogas (Lei 11.343/06)
e do art. 273, §§ 1º e 1º-B do Código Penal. 4. Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar Junior
(in  Crimes Federais,  9ª  edição,  2014.  São Paulo:  Saraiva,  p.  421/422),  "não se exige aqui a
demonstração das circunstâncias de local, data e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do que
se dá com o tráfico de drogas, em que o delito cometido com droga de origem estrangeira remota,
sem demonstração das circunstâncias concretas do ingresso no país, dá lugar ao tráfico interno,
de competência da Justiça Estadual". 5. Ainda segundo o autor "a primeira razão para a diferença
é  técnica,  no  sentido  de  que,  no  tráfico  de  drogas,  a  competência  é  compartida,  sendo  a
competência federal uma exceção, limitada aos casos de tráfico internacional, em razão apenas
da internacionalidade e da obrigação assumida em tratados internacionais, enquanto os demais
casos são de competência estadual. No descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra
assemelhada, de modo que todos os casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados
à receptação (art. 334, § 1º, 'c' e 'd') são de competência federal. Mais que isso, no descaminho o
interesse federal é originário, baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não
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havendo uma  relação  de  regra  e  exceção  como no  tráfico  de  drogas".  Precedente  2ª  CCR:
Processo  nº  1.22.020.000161/2017-07,  Sessão  692,  de  09/10/2017,  unânime.  6.  Consta  da
Representação Fiscal para Fins Penais que o investigado possui reiteração na conduta. Hipótese
que não autoriza a aplicação da Orientação nº 25 da 2ª CCR. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

281. Processo: JF/SP-0002167-06.2017.4.03.6133-
INQ

Voto: 2682/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime 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 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Remessa dos
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Recente entendimento
firmado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.00.000.008428/2017-00 (683ª Sessão de Revisão, de 31/7/2017) a respeito da matéria. Edição
da Orientação nº 31, estabelecendo que "a contratação de operação de crédito com garantia de
alienação fiduciária de veículo automotor, escolhido e indicado pelo particular, perante instituição
financeira, em nome de terceiro, sem o conhecimento deste e com a utilização de documentos
falsos, é conduta que lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira e se ajusta, em
tese, ao tipo penal de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema
Financeiro Nacional. Não será da atribuição do Ministério Público Federal a persecução criminal
se  a  instituição  financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª
Sessão de Coordenação, de 23/10/2017). 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

282. Processo: JF/TFL-0000956-19.2018.4.01.3816-
INQ

Voto: 2659/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TEÓFILO OTONI/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B,
ambos  da  Lei  8.069/90,  tendo  em  vista  o  armazenamento  de  fotos  e  vídeo  pornográficos
envolvendo criança e/ou adolescente. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio
de atribuições, diante da inexistência de indícios da transnacionalidade da conduta. Discordância
do magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Em análise às informações
constantes  dos  autos  não  se  vislumbra  indícios  da  transnacionalidade  do  delito.  O
armazenamento  das  fotos  e  do  vídeo  ocorreram  em  serviço  conhecido  como  "nuvem",  cujo
acesso se dava via login e senha do usuário. Crimes praticados em locais de acesso restrito.
Ausência de indícios de que as imagens foram postadas em site de amplo acesso. Diante da
ausência  da  transnacionalidade  da  conduta  falece  à  Justiça  Federal  a  competência  para
processar e julgar o crime: "A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do
nível  de  abrangência  próprio  de  sítios  virtuais  de  amplo  acesso,  bem como da  reconhecida
dispersão mundial  preconizada  no  art.  2º,  I,  da Lei  12.965/14,  que instituiu  o  Marco  Civil  da
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Internet no Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o
panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de
comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas
situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes
da conversa virtual,  bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores
instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado" (STF "
RE 628624, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Aplicação do Enunciado nº
50 da 2ª CCR. Insistência no declínio de atribuições.

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

283. Processo: JF/CE-0000345-80.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 2598/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069. Divulgação de arquivos
contendo imagens e vídeos de cunho sexual supostamente envolvendo crianças/adolescentes em
diversos  sites.  Ressalta-se  que  em  2013  houve  a  promoção  de  arquivamento  do  presente
procedimento, ocasião em que esta 2ª CCR, na Sessão nº 589 (285/11/2013), deliberou pela não
homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir  nas  investigações.  Após  a  realização  de  diligências,  o  Procurador  da  República
designado promoveu novo arquivamento por entender que os fatos remontam a 2009 e, até o
presente  momento,  inexistem  elementos  probatórios  aptos  a  subsidiar  uma  ação  penal.
Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Verifica-se
que foram realizadas diversas diligências com o intuito de buscar a materialidade delitiva, e todas
foram infrutíferas.  Foi  efetuada  busca  e  apreensão  de  materiais  eletrônicos  pertencentes  ao
investigado. Realizadas as perícias nos materiais apreendidos, os laudos periciais atestaram a
inexistência de arquivos com conteúdo de cunho pornográfico infantil.  Realizada a perícia nos
sites investigados,  foi  encontrado vasto  conteúdo pornográfico adulto,  mas nenhum contendo
envolvimento  de  crianças  e/ou  adolescentes.  Inexistência,  por  ora,  de  comprovação  da
materialidade delitiva.  Ausência de justa causa.  Insistência no arquivamento,  sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

284. Processo: JF-GO-0008324-91.2017.4.01.3500-
PETCRI

Voto: 2762/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PROVOCADA POR
OMISSÃO (CP, ART. 129, §1º, I C/C ART. 13, §2º). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR
AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,  ART. 28.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar suposta prática do crime de lesão corporal grave provocada por omissão (CP, art. 129, §1º,
I c/c art. 13, §2º), ocorrido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em tese
praticado por técnicas de enfermagem. 2.  Segundo a noticiante,  genitora do menor vítima da
lesão corporal grave, as técnicas de enfermagem, numa primeira conduta, teriam cometido erro
médico no momento da fixação de soro no braço esquerdo da vítima e, mesmo após avisadas da
existência de lesões no membro da criança, teriam se omitido. 3. De acordo com as informações
constantes dos autos e do laudo pericial, houve uma infiltração no soro aplicado na criança, que
ocasionou queimaduras graves em seu braço, fato, que por configurar uma intercorrência comum
em ambiente hospitalar, deveria ter sido comunicado pela equipe de enfermagem à enfermeira
chefe,  a fim de que esta  avaliasse a gravidade e a necessidade de comunicação ao médico
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responsável.  Porém,  verifica-se  que  tal  comunicação  não  ocorreu,  pois  as  técnicas  apenas
retiraram o soro e elevaram o braço da criança. Após constatação da gravidade das queimaduras
pela médica de plantão, que se deu horas depois, a criança foi imediatamente encaminhada para
hospital especializado em queimaduras. 4. O Conselho Regional de Enfermagem - COREN/GO,
se manifestou pela instauração de processo administrativo ético/disciplinar para apurar os fatos
em análise.  5.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender
inexistente a prática de crime, ressaltando que as evidências juntadas aos autos não lograram
êxito em demonstrar a omissão das técnicas de enfermagem, mas "provam que as lesões foram
tratadas em tempo hábil,  e decorreram de intercorrência médica comum, sem indícios de erro
médico, e que o procedimento adotado foi o protocolar e recomendado à intercorrência decorrente
de perda ulterior  de punção com extravasamento de substância  intravenosa,  sendo que esta
substância  era  adequada  à  idade  e  condições  do  paciente.  A falta  de  dolo  ou  culpa  estrita
criminais, no comportamento das enfermeiras e técnicas de enfermagem, constitui ausência de
elemento subjetivo da conduta". 6. O Juiz Federal discordou das razões ministeriais, aduzindo que
existem indícios de suposta negligência por parte das investigadas, tendo em vista que estas
sequer comunicaram o fato para a enfermeira chefe para que esta pudesse avaliar a gravidade do
caso.  7.  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. 8. No
caso,  se  extrai  do  laudo  pericial  realizado  por  médico  legista,  que  embora  a  infiltração  por
extravasamento de substância endovenosa seja considerada uma intercorrência comum, o fato
deve ser imediatamente comunicado à enfermeira  chefe para que esta avalie a gravidade do
caso.  Entretanto,  tal  comunicação  não  foi  realizada  por  parte  das  técnicas  de  enfermagem,
mesmo tendo a mãe da criança solicitado a presença do médico de plantão. Assim, como bem
afirma o magistrado, há indícios de negligência por parte das investigadas. 9. Se, de fato, as
investigadas não cometeram nenhum ilícito  penal  ou se ausente o dolo  ou a culpa em suas
condutas, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação
acerca da intenção de se praticar o crime somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal,  quando  se  facultará  a  oportunidade para  a  completa  produção de  provas,  a  serem
submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 10. Voto pela designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

285. Processo: JF/MG-0000650-98.2018.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 2674/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL.  PRÁTICA  DE  OPERAÇÃO  TÍPICA  DE  SEGURADORA,  SEM  A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART.
28.  FATOS NARRADOS QUE CONFIGURAM,  EM TESE,  O CRIME DO ART.  16  DA LEI  Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática
de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em
vista que administradores de associação estariam praticando operação típicas de seguradora sem
a devida autorização,  consistente  na implementação  e execução de contratos tidos  como de
seguro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que
os  contratos  firmados  entre  a  entidade  investigada  e  seus  associados  não  ostentam
características que os tornem típicos contratos de seguro. 3. O Juiz Federal discordou das razões
ministeriais,  por  entender  que  a  associação  "se  reveste  de  todas  as  características  de  uma
seguradora de veículos, devendo, para fins legais, ser considerada seguradora veicular sujeita
aos  mesmos  deveres  e  direitos  daquelas  devidamente  registradas  e  sujeitas  às  normas  da
SUSEP" (fls. 125/127). Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. Das informações constantes dos
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autos, verificam-se indícios de que a associação investigada atuou sem a devida autorização na
atividade securitária,  incidindo na prática do crime previsto no 16 c/c art.  1º,  parágrafo único,
inciso  I,  da  Lei  nº  7.492/86.  5.  Precedentes  desta  2ª  CCR:  Voto  n°  3461/2017,  Processo  n°
0002810-22.2016.4.01.3815,  julgado  na  Sessão  n°  677,  de  15/05/2017,  unânime;  Voto  n°
379/2017, Processo n° 0060629-59.2016.4.01.3800, julgado na Sessão n° 670, de 30/01/2017,
unânime.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
investigação.

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

286. Processo: JFRS/POA-5056019-
36.2017.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 2733/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  contrabando  de  cigarros  (CP,  art.  334-A).
Apreensão  de  222  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  sem  documentação
comprobatória  de  sua  regular  importação  em  poder  do  investigado.  MPF:  Promoção  de
arquivamento, com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conforme a Orientação
nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais
referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". No
presente caso foram apreendidos 222 maços de cigarro de origem estrangeira, supostamente
importados para fins comerciais, sem o cumprimento das exigências legais, pelo que se impõe
afastar a aplicação do princípio da insignificância à conduta investigada. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

287. Processo: JF-SOR-0007128-59.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2648/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento investigatório instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para
apurar possível prática do crime de contrabando de cigarros. Apreensão de 50 maços de cigarros
de procedência  estrangeira,  sem documentação comprobatória  de sua regular  importação em
poder  da  investigada  (CP,  art.  334-A).  Promoção  de  arquivamento,  pelo  MPF,  com base  no
princípio da insignificância. O Juiz Federal,  antes de analisar a promoção ministerial, oficiou a
Receita  Federal  para  que  restasse  informado  nos  autos  os  registros  de  reiteração  da
representada.  Em  resposta,  o  órgão  fazendário  apontou  a  existência  de  uma  reiteração.
Discordância do Juízo, com base na Orientação nº 25/16 da 2ª CCR. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP. Com razão o magistrado. Observância dos termos da Orientação nº
25/16  da  2ª  CCR,  segundo  a  qual  procede-se  ao  "arquivamento  de  investigações  criminais
referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  de  condutas  que  cobra  a  persecução  penal".
Hipótese  em que  se  revela  inviável  o  arquivamento  do  IPL,  tendo  em vista  a  existência  de
reiteração no nome da investigada. Designação de outro membro do Ministério Público Federal.

108/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

Prosseguimento da persecução penal.

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

288. Processo: JF/SP-0001899-65.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 2610/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI  N° 9.613/98)  E
EVASÃO DE DIVISAS (LEI  Nº  7.492/1986).  MPF:  ARQUIVAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE
CRIME FEDERAL ANTECEDENTE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28 DO CPP
CC. O ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. ATRIBUIÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1.  Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (Lei  n°
9.613/98),  a  partir  do  encaminhamento  pelo  COAF  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira,
informando  movimentações financeiras  atípicas  envolvendo empresas  privadas.  2.  Consta  no
referido RIF que as empresas participam de grupo relacionado à venda de tíquetes alimentação e
que supostamente teriam movimentando dinheiro originário de contrabando, bem como teriam
enviado dinheiro ilegalmente para o exterior. As empresas realizaram operações financeiras com
valor associado de R$ 417 milhões no período de agosto de 2011 a março de 2014. As principais
empresas  beneficiárias  dos  valores  movimentados  tem  como  sócios  empresas  sediadas  no
exterior. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender
ausentes indícios da prática dos crimes de lavagem de capitais e evasão de divisas, vislumbrando
somente a  prática do crime de falsidade ideológica ante  a  constatação  de  que algumas das
empresas investigadas teriam em seu quadro societário pessoas que emprestavam seus nomes
para abertura de empresas perante a junta comercial, não havendo prejuízos a entidades federais
que  justifique o prosseguimento  das investigações na  esfera  federal.  4.O Juiz  Federal  julgou
prematuro o arquivamento do feito, por considerar que ainda existem medidas investigatórias que
podem ser tomadas para verificar as movimentações apontadas pelo COAF, como a quebra de
sigilo  bancário  das  empresas  investigadas.  Ressaltou,  ainda,  que  além  das  movimentações
financeiras atípicas, algumas das empresas investigadas não funcionavam nos locais visitados
pela  autoridade  policial  há  mais  de  dez  anos  e  pessoas  aleatórias  foram  abordadas  para
constituírem  sociedade  em  empresas  de  fachada,  fato  que  reforça  a  necessidade  de
aprofundamento  das  investigações.  5.  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. 6. No caso, faz-se necessário o aprofundamento das investigações,
com a realização de diligências mais invasivas, a exemplo da quebra de sigilo bancário sugerida
pelo Juízo, visando descortinar a origem do dinheiro objeto da comunicação do COAF. 7. Havendo
indícios do cometimento do crime de branqueamento de capitais e pendentes diligências capazes
de esclarecer o fato, tem-se que o arquivamento do presente apuratório mostra-se prematuro. 8.
Não homologação do declínio  de atribuições e  devolução  dos autos ao  ofício  originário  para
prosseguimento,  facultando-se ao Procurador da República oficiante,  se for o caso,  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de  atribuições  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para  prosseguimento,  nos
termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

289. Processo: JF/SP-0015011-38.2017.4.03.6181-
PCD

Voto: 2697/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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

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

290. Processo: JF/URA-0000180-32.2016.4.01.3802-
INQ

Voto: 2824/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UBERABA/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constata-se dos  autos que o fato  teria  ocorrido em
24/04/2015. A pena máxima abstratamente cominada ao crime é de quinze dias a seis meses,
com prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109-VI do Código Penal), que será atingido na data
da  análise  deste  feito  na  Sessão  Ordinária  nº  713,  de  23/04/2018  por  este  Colegiado.
Excepcionalidade  do  caso  concreto.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

291. Processo: JF/SP-0010420-33.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 2514/2018 Origem:  GABPRM1-CMCC  -
CLAUDIO MARCIO DE CARVALHO
CHEQUER

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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 SUSCITANTE. 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 majorado, previsto no art. 171, § 3º, do
Código Penal. 2. Consta dos autos que os cheques clonados foram sacados contra a conta de
empresa privada mantida na agência da CEF em Porciúncula/RJ e depositados em contas do
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banco  Bradesco  e  Santander,  nas  cidades  de  Cubatão  e  São  Paulo.  3.  A Procuradora  da
República oficiante na PR-SP promoveu o declínio de atribuições à PRM-Itaperuna/RJ, 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, ou seja, Rio de Janeiro. 4. Ao receber os autos, o
Procurador  da  República  oficiante  na  PRM-Itaperuna/RJ  suscitou  o  presente  conflito  de
atribuições, aduzindo que, conforme previsto no art. 70 do CPP, a competência para apuração do
crime de estelionato se firma pelo local da obtenção da vantagem ilícita, no caso, São Paulo. 5.
Consoante entendimento mais recente 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: CC 154.574/PR, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017. 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 suscitante, na PRM-Itaperuna/RJ.

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 Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

292. Processo: 1.00.000.004924/2018-67 - Eletrônico Voto: 2591/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
(LEI 8.137/90). MPF: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO AO MPE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. MPE: DECLÍNIO AO MPF, EM
RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. REVISÃO DO DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2 CCR). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
CAPAZES DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE CRIME FINANCEIRO.  PREJUÍZO RESTRITO
AOS CONSUMIDORES. RATIFICAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES POR ESTA 2ª CCR.
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  CONFIGURADO.  ATRIBUIÇÃO  DA  PGR  PARA  DIRIMIR  O
CONFLITO. 1. Procedimento criminal instaurado a partir de representação noticiando possíveis
crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86), por dirigentes e gerentes do Banco do
Brasil, consistente na realização de diversas operações bancárias sem a autorização dos titulares
da  conta,  gerando  contraprestação  de  serviços  não  contratados.  2.  As  operações  foram
identificadas pelo representante em pesquisa realizada em diversos processos cíveis instaurados
contra o Banco do Brasil no âmbito de Tribunais de Justiça de todas as regiões do país, em que
os  consumidores  pugnaram  pela  correção  dos  atos  abusivos.  3.  Além  das  condutas  acima
delineadas, que o representante classifica como crimes contra o sistema financeiro, também foi
noticiada a suposta prática de perseguição contra funcionários do Branco do Brasil, denunciantes
ou não aderentes às práticas ilícitas, assédio moral institucionalizado, inquéritos administrativos
ditatoriais,  forjamento  de  situações  e  provas  incriminadoras.  4.  O  Procurador  da  República
oficiante requereu perante o Juízo Federal do Distrito Federal declaração de incompetência, por
entender que os fatos narrados pelo representante não se enquadram como crimes previstos na
Lei 7.492/86, mas como crimes contra as relações de consumo, visto que os atos são praticados
isoladamente por gerentes espalhados pelo país no intuito de ganharem vantagens profissionais
pelo atingimento de metas de produção. 5. Acrescentou, ainda, que a Lei n. 7.492/86 pune atos
que coloquem em risco a higidez financeira da instituição ou a credibilidade do sistema financeiro
nacional, fato que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a implementação de serviços
que geram contraprestação, à revelia do consumidor, se revela "mais atentatória aos direitos do
consumidor (Lei 8.137/90) do que ao sistema financeiro nacional". 6. Por fim, o Procurador da
República oficiante ponderou pela aplicação da Súmula 42 do STJ, no que diz respeito aos atos
de perseguição e prevaricação praticados no âmbito da sociedade de economia mista.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem cabe dirimir
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

293. Processo: DPF/SR-AL-00468/2014-INQ Voto: 2594/2018 Origem:  GABPRM2-MAGS  -
MANOEL  ANTONIO  GONCALVES
DA SILVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (CP.
ART.  129,  §2º,  III),  EM TESE OCORRIDO EM DISCUSSÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de lesão
corporal grave (CP. art. 129, §2º, III), tendo em vista a perda de membro superior de índio, durante
confusão com lideranças indígenas do grupo "XUCURU-PALMEIRA", liderados pelo cacique, ora
investigado. 2. Nos autos do Inquérito Civil, instaurado para apurar a falta de atendimento à saúde
de indígenas "XUCURU-PALMEIRA", sobreveio a notícia de que o cacique investigado, em abril
de  2010,  teria  chegado  bêbado  na  aldeia,  aos  gritos,  exigindo  uma  reunião  com  todas  as
lideranças, iniciando uma briga, na qual o irmão do investigado teria decepado a mão da vítima
com uma foice. 3. Consta dos autos, cópia de Laudo antropológico que informa que as relações
internas na aldeia foram profundamente atingidas por conflitos oriundos da liderança autoritária, e
cada vez mais contestada, do investigado, o qual, acompanhado de parentes e aliados, tornaram
o  ambiente  perturbado,  com  mau  prognóstico.  Relata,  também,  que  as  disputas  territoriais
internas  acarretam  episódios  de  violência  extrema,  incluindo  homicídios,  traduzindo-se  numa
facção produtora de divisões de grupos dentro da mesma aldeia. 4. O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender que o simples fato do delito envolver
indígenas não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, pois faz-se necessário que o
ilícito  penal  implique  em  ofensa  a  interesses  coletivos  da  comunidade  indígena,  o  que  não
verificou no caso vertente. 5. A orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não
deve ser aplicada de forma indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso
concreto com suas especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 6.
No caso dos autos, verifica-se que o suposto delito teria sido praticado em meio a uma discussão
de  lideranças  indígenas,  sendo  certo  que,  nos  termos  do  parecer  antropológico  e  das
representações contidas nos autos do ICP,  as relações internas na aldeia  eram afetadas em
virtude  da  liderança  autoritária  do  cacique,  que  por  ser  bastante  questionada,  acabava  por
acarretar episódios de violência e um ambiente hostil. Portanto, há evidente reflexo na vida social
da Aldeia Indígena. 7. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e 231 da Constituição é
possível concluir ser da competência da União processar e julgar não apenas as situações já
consolidadas pela Jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de comunidade indígena), como
também outros crimes que violem a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições
indígenas,  também  sob  a  ótica  do  indígena  individualmente  considerado.  8.  Voto  pela  não
homologação do declínio  de atribuições e  pela  devolução dos  autos ao ofício  originário  para
prosseguimento,  facultando-se ao Procurador da República oficiante,  se for o caso,  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

294. Processo: JF/CE-0008095-02.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 2623/2018 Origem:  GABPR10-GAT  -
GERALDO ASSUNCAO TAVARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
(LEI Nº 7.492/1986). MPF: AUSÊNCIA DE LESÃO A INTERESSE, BEM OU SERVIÇO DA UNIÃO.
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ARQUIVAMENTO INDIRETO (DECLÍNIO). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28 DO
CPP CC. O ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93). CARACTERIZADA A PRÁTICA DE CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado por meio de requisição do
Ministério Público Federal, tendo em vista o envio de ofício pelo Banco Central do Brasil " BACEN
noticiando  que os dirigentes  de  cooperativa  teriam praticado  irregularidades na confecção de
demonstrações contábeis, além de concederem crédito sem a observância de normas do Banco
Central  do Brasil,  em março de 2012, fatos que configurariam, em tese,  a prática dos crimes
previstos  nos  arts.  4º,  6º  e  10  da  Lei  7.492/86.  2.  Consta  do  ofício  do  BACEN  que  os
administradores  da  investigada,  "efetuaram  escrituração  contábil  em  desacordo  com  a
regulamentação vigente e, em consequência, elaboraram demonstrações financeiras e contábeis
que não refletiram com fidedignidade e clareza sua real situação econômica. A prática irregular
propiciou  a  apresentação  de  Patrimônio  Líquido  significativamente  divergente  do  que  se
encontraria  com  a  correta  aplicação  do  ordenamento  em  vigor".  3.  No  que  diz  respeito  às
operações  irregulares,  apontou  o  órgão  que  a  investigada  "deferiu  e  conduziu  operações de
crédito  de  valores  elevados,  considerando  seu  patrimônio,  sem  observar  os  princípios  da
seletividade, garantia e liquidez, recomendados pela boa gestão e segurança operacional",  tal
fato, segundo apontado no relatório, contribuiu para a deterioração da liquidez da instituição ". 4.
Em análise aos balancetes e documentos relativos à atividade contábil  da empresa, a perícia,
confirmando  o  relatório  elaborado  pelo  BACEN,  concluiu  que  a  escrituração  contábil  da
cooperativa foi realizada de forma superdimensionada para induzir em erro seus associados e a
autoridade monetária. 5. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento indireto
(declínio)  do  feito  por  entender  que  os  fatos  versam,  na  verdade,  sobre  a  concessão  de
empréstimos de forma fraudulenta, fato que configura a prática do crime de estelionato (CP, art.
171)  contra  particulares,  sendo  "que  as  irregularidades  praticadas  na  confecção  de
demonstrações contábeis foi o artifício utilizado com o objetivo de possibilitar a concessão de
empréstimos fraudulentos aos integrantes da alta cúpula da Cooperativa, constituindo claramente
crime-meio para a consecução do crime-fim". 6. Discordância do magistrado, por entender que os
fatos apontam para a prática de crime contra o sistema financeiro. 7. Restou comprovado, pela
análise do BACEN, que os atos praticados pela cooperativa investigada eram desprovidos de um
mínimo de diligência e em total desrespeito aos princípios, leis e regulamentos que regem as
relações contábeis entre instituições financeiras, fato que ocasionou na liquidação extrajudicial da
sociedade. Ainda que o Procurador da República oficiante tenha sustentado a ausência de lesão
aos bens e interesses da União, verifica-se que, para a configuração do crime de gestão temerária
(art. 4º da Lei 7.492/86) não é necessária a constatação de dano ao sistema financeiro nacional,
por se tratar de crime formal, bastando a prática de atos considerados arriscados pelo cenário
financeiro, tal como, no caso, restou apontado pelo BACEN. Precedente STJ: (AgRg no AREsp
926.372/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em  15/12/2016,  DJe
02/02/2017).  8.  Extrai-se,  ainda,  das  conclusões  adotadas  pela  perícia  e  BACEN,  que  os
investigados superdimensionaram a escrituração contábil  da cooperativa para induzir  em erro
seus associados e a autoridade monetária, conduta que pode configurar os crimes previstos nos
arts.  6º  ("Induzir  ou  manter  em  erro,  sócio,  investidor  ou  repartição  pública  competente,
relativamente  a  operação  ou  situação  financeira,  sonegando-lhe  informação  ou  prestando-a
falsamente") e art. 10 ("Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em
demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema
de  distribuição  de  títulos  de  valores  mobiliários")  da  Lei  7.492/86.  Precedente  STJ:  (REsp
1577747/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe 26/06/2017). 9. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício
originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público
Federal.

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

PADRÃO 
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Outras deliberações(Declínio)

295. Processo: DPF/AM-00045/2018-INQ Voto: 2546/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, Lei 11.343/06) pelos
Correios. Relatório encaminhado pela Polícia Federal com relação de apreensão de dezenove
encomendas  contendo  drogas  enviadas  pelo  Correios,  das  quais  oito  foram  remetidas  para
destinatários no exterior e onze possuíam destinatários em diversas unidades da federação. 1)
Encomendas com destinatários no exterior Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). As
diligências realizadas com o intuito de apurar indícios mínimos de autoria restaram infrutíferas,
inexistindo registro de imagens ou qualquer outro elemento capaz de justificar o prosseguimento
das investigações. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 2) Remessa interna de
drogas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Quanto a remessa de
encomendas  no  território  nacional,  não  foram  evidenciados  indícios  de  transnacionalidade.
Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam qualquer  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

296. Processo: 1.11.000.000355/2018-05 - Eletrônico Voto: 2584/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação apresentada na Sala  de Atendimento ao Cidadão,  na qual  o
representante relata irregularidades trabalhistas, tais como a ausência de pagamento de verbas
salariais  e  depósito  de  FGTS.  Recebimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  como
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ausência dos depósitos de FGTS não configura crime,
pois  os valores  não  são descontados dos  empregados,  mas suportados exclusivamente  pelo
empregador. (Enunciado nº 58 da 2ª CCR: "O simples ato, por si só, de não depositar os valores
referentes  ao  FGTS  na  conta  vinculada  do  empregado  é  conduta  atípica  na  esfera  penal".
Carência de elementos mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Verifica-se,
por ora, a ocorrência de irregularidades trabalhistas, de modo que eventuais demandas coletivas
que decorram dos fatos descritos são de atribuição do Ministério  Público do Trabalho.  Caso,
eventualmente,  o MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal,  o Ministério Público
Federal será comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e
remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.

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

297. Processo: 1.35.000.000265/2018-74 - Eletrônico Voto: 2625/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestações realizadas por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. Relata o
noticiante que os investigados fariam apologia ao estupro de sua filha, de 03 (três) anos de idade,
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teriam praticado diversos atos de pedofilia, compartilhamento de pornografia infantil, racismo e
ameaças  por  meio  de  página  eletrônica,  que  teriam  praticado  ataque  terrorista  em território
americano, partindo do Brasil, afetando mais de 500 cidades e 30 mil impressoras com ameaças
terroristas,  chantagens e extorsões e  que  incitam o estupro  e  a  morte  de mães solteiras.  1)
Quanto à informação do crime de apologia ao estupro de criança. Revisão de declínio (Enunciado
nº  32,  2ªCCR).  Verifica-se  que  o  representante  apresentou  um  arquivo  em  vídeo  onde  um
indivíduo jovem, simulando ato sexual com a imagem de uma menina e sugerindo que esse seria
praticado com "a filha do representante". Entretanto, não consta a informação de que tal vídeo
teria  sido  postado  em  algum  site  específico  na  internet.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  das  imagens  indicadas.  Inexistência  de  elementos  que  denotem ofensa  a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Aplicação do enunciado nº 50 da 2ª CCR. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual. 2) Quantos aos demais fatos indicados pelo representante. Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  art.  62-IV).  Representação genérica e desconexa,  desprovida de qualquer tipo de
documentação  ou outro  elemento  que  possa  comprovar  algum indício  da  prática  de  crime e
subsidiar a instauração de um inquérito sobre o ocorrido. Notificado, o representante quedou-se
inerte.  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 e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação do Declínio de atribuição

298. Processo: DPF/CRU/PE-00015/2015-INQ Voto: 2607/2018 Origem:  GABPRM2-MBM  -
MARCEL BRUGNERA MESQUITA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304)  e  de
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Segundo  relato,  investigados  teriam  apresentado  fichas
sanitárias de propriedade rural falsificadas com intuito de obter concessão de crédito do Banco do
Brasil.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Ato  praticado  contra
sociedade  de  economia  mista.  Aplicação  da  Súmula  nº  42  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:
"Compete  a  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar  as  causas  cíveis  em  que  é  parte
Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento". Inexistência de lesão
direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

299. Processo: JF-AM-0017570-80.2013.4.01.3200-
INQ

Voto: 2636/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas  (arts.  33,  Lei  11.343/06).
Apreensão de sete tabletes de cocaína no interior de veículo abandonado. Revisão do declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Indícios  de  transnacionalidade  não  evidenciados.
Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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300. Processo: JF-DF-0008917-32.2017.4.01.3400-
INQ

Voto: 2699/2018 Origem: GABPR6-CHML - CARLOS
HENRIQUE MARTINS LIMA

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 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 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 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

301. Processo: JF-RJ-0510417-24.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 2695/2018 Origem:  GABPR18-RMB  -
RICARDO MARTINS BAPTISTA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Representação escrita, na qual o noticiante, cidadão alemão, de forma confusa
relata que sua ex-companheira, em conluio com outra agente, teria praticado diversos crimes, tais
como  tentativa  de  homicídio,  abandono  de  incapaz,  ato  obsceno,  falsidade  ideológica,  falso
testemunho,  falsificação  e  uso  de  documentos  falsos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Não se extrai da narrativa a prática de atos que atentem contra
bem,  interesse  ou  serviço  da  União,  de  suas  autarquias,  fundações  e  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

302. Processo: 1.14.000.000979/2018-11 Voto: 2680/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata que seu irmão estaria mantendo sua genitora idosa em cárcere privado. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem
ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art.  109,  I  e  IV).
Carência  de  elementos  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

303. Processo: 1.15.000.000659/2018-15 - Eletrônico Voto: 2706/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
representante relata que proprietário de estabelecimentos comerciais teria recebido telefonema
com oferta de publicidade em site e revista da "Procuradoria Federal", mediante o pagamento de
cerca de R$ 10.00,00 (dez mil reais), tendo o autor da oferta de publicidade se identificado como
"Procurador  da  República".  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Eventual
prejuízo  em  detrimento  da  boa-fé  de  particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  e
interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

304. Processo: 1.17.000.000731/2018-30 - Eletrônico Voto: 2651/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  formulada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposta
ocorrência  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  por  sociedade  empresária  que  teria
desaparecido com o aporte financeiro dos seus investidores. Revisão de declínio (Enunciado nº
32).  Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares.  Inexistência de lesão a bens,
serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

305. Processo: 1.22.000.002395/2017-19 - Eletrônico Voto: 2644/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º- B, I e IV, do Código
Penal.  Comercialização  de  medicamentos  sem  o  devido  registro  junto  ao  órgão  competente
(ANVISA). Apreensão de encomenda enviada pelos Correios contendo medicamento sem registro
da 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 no inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de
internacionalidade  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 Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

306. Processo: 1.22.000.002766/2012-58 Voto: 2670/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta ocorrência de crime contra a economia popular ou
de estelionato, alusiva à comercialização de moeda virtual "Bitcoin" (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX;
CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Fraude alusiva ao
esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de
lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos
investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se
entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (v.g.,  Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº
2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº
8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual.

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

307. Processo: 1.24.000.000211/2018-92 - Eletrônico Voto: 2626/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Manifestação ofertada na Sala  de Atendimento ao Cidadão, dando conta de
suposta ocorrência de crime contra a economia popular ou de estelionato, alusiva à aquisição de
moeda virtual "Bitcoin" (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX; CP, art. 171). Noticiante que tentou entrar em
contato com a investigada para liberação dos valores investidos, mas não obteve êxito. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que
se  caracteriza  por  oferecer  a  seus  associados  uma  perspectiva  de  lucros,  remuneração  e
benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação
da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Situação que não se enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição
do  MPF  (Procedimento  nº  1.17.000.002035/  2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,
20/03/2014;  Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,
10/11/2014). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

308. Processo: 1.26.000.000126/2018-50 - Eletrônico Voto: 2578/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de fato  inicialmente autuada para  apurar  a  possível  prática de crime contra  a  ordem
tributária, haja vista a constatação, no bojo de processo judicial em trâmite na justiça estadual, de
emissão de nota fiscal falsa para negociação de bombas furtadas por pessoa jurídica. Segundo
apurado, três bombas de gasolina furtadas foram comercializadas pelo valor de R$ 18.000,00,
mas a nota fiscal teria sido emitida na quantia de R$ 3.000,00. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se que, no caso, a nota fiscal não foi emitida com o intuito
de suprimir o pagamento de tributo, mas sim para comprovar a origem lícita do bem, fato que
caracteriza falsificação de documento e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304). Relações
entre entes privados que não atentam contra interesses, serviços ou bens da União. Ainda que se
considere a prática do crime de sonegação fiscal  (art.  1º,  I,  da Lei  8.137/90),  segundo ofício
encaminhado pela Receita Federal, inexiste procedimento administrativo ou crédito constituído em
desfavor da empresa. Aplicação da Súmula Vinculante nº 24 do STF. 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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

309. Processo: 1.32.000.000188/2018-64 - Eletrônico Voto: 2585/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273  do  Código  Penal.  Notícia  de
autuação  de  pessoa  jurídica  pela  ANVISA,  por  manter  em  depósito,  sem  segregação  ou
escrituração,  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial  e  vencidos.  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 Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

310. Processo: 1.34.014.000098/2018-40 Voto: 2793/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171). O representante relata
que  manifestou  interesse  em vaga  de  emprego nos  Estados  Unidos,  a  partir  de  anúncio  de
trabalho veiculado em página da internet. Após contato, a empresa solicitou depósito de quantia
em dinheiro em banco estrangeiro referente às despesas documentais e de translado. Contudo,
após efetivados diversos depósitos, o banco comunicou o representante sobre suspeita de fraude
relativa  à  empresa.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Embora  a  transação  tenha  sido
realizada com pessoa que mantém residência fora do Brasil,  o crime de estelionato não está
previsto em qualquer ato internacional do qual o Brasil seja parte e não há indícios de lesão a
bens, serviços ou interesses da União. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares.
Inexistência  de lesão a bens,  serviços e interesses da União,  suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

311. Processo: DPF/AM-01093/2015-INQ Voto: 2604/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), em
razão da percepção indevida de benefício previdenciário após a morte da titular, em 04/01/2004.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A tia da beneficiária confessou ter efetuado o
saque das parcelas do benefício. Contudo, verifica-se que o último saque ocorreu em 30/04/2006.
A pena máxima abstratamente cominada ao crime é de seis anos e oito meses de reclusão, com
prazo  prescricional  de  12  (doze)  anos  (art.  109-III  do  Código  Penal),  que  será  atingido  em
aproximadamente 18 dias. Prescrição iminente. Excepcionalidade do caso concreto. Falta de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

312. Processo: DPF/MBA/PA-00139/2015-INQ Voto: 2673/2018 Origem:  GABPRM2-MMF  -
MARILIA MELO DE FIGUEIREDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de estelionato majorado (art. 171, §3º c/c art. 14, ambos do CP), tendo
em vista a notícia de que, no trâmite de ação previdenciária, a autora da ação teria juntado aos
autos declaração de atividade rural falsa, com auxílio de outro agricultor. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Colhe-se dos autos que os investigados são analfabetos e, segundo
alega a advogada, o documento foi confeccionado com base nas declarações da autora da ação.
Verifica-se, ainda, que o documento em tese falsificado não é documento juridicamente aceito
como prova para fins de aposentadoria rural, visto que a única declaração aceita para tais fins é
aquela fundamentada, oriunda de sindicato que represente o trabalhador rural, nos termos do art.
106, III,  da Lei 8.213/91. Ademais, foram juntados aos autos outros diversos documentos que
contradiziam a declaração ora debatida, sendo a falsidade identificada de plano, fato que aponta
para o possível erro no repasse de informações entre a investigada e sua advogada. Ausência de
prejuízo  à  autarquia  previdenciária.  Carência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: DPF/MBA/PA-001872016-INQ Voto: 2694/2018 Origem:  GABPRM1-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato previdenciário e falsidade ideológica,
previstos  nos  artigos  171,  §  3º  e  299  do  Código  Penal.  Declaração  de  atividade  rural,
supostamente falsa, por dois particulares que viveram juntos em ações que moveram no Juizado
Especial Federal da Subseção de Marabá, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos a informação de que os
investigados eram casados, mas, no âmbito de suas respectivas ações judiciais, apresentaram
declarações de atividade rural subscritas por pessoas distintas, o que causou estranhamento do
magistrado. Os investigados puseram fim à relação conjugal, mas a data deste rompimento não
se confunde com a data em que passaram a residir em terras diferentes. As terras em que cada
um exercia seu labor eram próximas e em alguns momentos ambos trabalharam nas mesmas
terras.  Tratam-se de pessoas idosas,  66 e  68 anos,  com baixo grau  de escolaridade e com
dificuldades  de  se  expressar  e  de  ter  consciência  adequada  do  alcance  jurídico  de  suas
manifestações. As divergências se deram em razão da complexidade da relação conjugal mantida
entre os investigados, não se extraindo das informações nenhum indicativo de fraude. Carência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: DPF-PATOS-0273/2016-INQ Voto: 2608/2018 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (Lei
nº  9.472/97,  art.  183).  Exploração  de  serviço  de  retransmissão  de  televisão  sem outorga  da
ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos que no
momento da fiscalização existiam dois requerimentos administrativos, realizados em 20/05/2013 e
10/09/2014,  junto  à  ANATEL  solicitando  a  regularização  da  outorga.  Posteriormente,  em
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04/10/2017 e 17/07/2017, os requerimentos foram indeferidos. A solicitação prévia de autorização
à  ANATEL,  para  obter  o  direito  de  explorar  o  SCM,  afasta  a  clandestinidade  necessária  à
configuração do delito. Precedente: STJ,HC nº 358.160/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
29/06/2016. Precedente 2ª CCR: 1.14.000.000764/2017-19, Sessão 680, 12/06/2017, unânime.
Homologação do arquivamento.

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

315. Processo: DPF/PHB/PI-00037/2016-INQ Voto: 2806/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (Lei
nº 9.472/97, art. 183). Exploração de serviço de comunicação multimídia sem outorga da ANATEL,
em 10/11/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que a empresa
investigada operava com menos de cinco mil usuários, 200 instalações verificadas em fiscalização
realizada em 2016. A Resolução nº 680/2017, editada recentemente pela ANATEL, dispensa a
outorga  para  empresas  que  operam  com  até  cinco  mil  usuários.  Aplicação  do  princípio  da
retroatividade da norma mais benéfica. Excludente de tipicidade da conduta. Ademais, consta dos
autos o deferimento de autorização do serviço à empresa investigada no ano de 2016. Falta de
justa causa para prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

316. Processo: DPF/PHB/PI-00105/2015-INQ Voto: 2875/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183  da  Lei  nº  9472/97),  no  município  de  Cocal/PI.  Fiscalização  da  ANATEL  realizada  em
07/11/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ANATEL informou que a
empresa investigada, embora não possuísse autorização de uso de radiofrequência, não teve o
serviço interrompido em virtude da celebração de Acordo de Cooperação nº 02/2012 estabelecido
entre  a  referida  agência  reguladora  e  o  Ministério  das  Comunicações  para  postergação  da
interrupção cautelar das estações 'clandestinas', pelo prazo de 9 (nove) meses. Após, o prazo foi
ampliado  para  30  (trinta)  meses,  por  meio  do  Acordo  de  Cooperação  01/2014.  Atividade  de
telecomunicação irregular  tolerada  temporariamente  pela  ANATEL que,  mesmo constatando a
ausência de autorização, absteve-se de interromper o funcionamento da estação fiscalizada, por
reconhecer  o  atendimento  ao  interesse  público,  fixando  prazo  aos  responsáveis  para  a
regularização da exploração. Ausência de clandestinidade e lesividade na prestação do serviço.
Ademais, consta informações de que a investigada foi sucedida por empresa autorizada a realizar
o uso de radiofrequência.  Falta  de justa  causa para o prosseguimento da persecução penal.
Precedente  2ª  CCR:  4734-77.2015.4.01.3306,  Sessão  665,  de  01/11/2016,  unânime.
Homologação do arquivamento.

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

317. Processo: DPF/SAL/PE-00180/2016-INQ Voto: 2851/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento do
benefício de pensão por morte, por meio de apresentação de certidão de óbito falsa, pelo período
de 01/07/1981 à 31/07/2013, tendo como instituidor pessoa que se encontra vivo. Revisão de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Ouvida, a beneficiária, que atualmente conta
com  68  anos,  informou  que  pessoa  desconhecida  ofereceu  ajuda  na  obtenção  de  benefício
perante o INSS em troca do pagamento de dois meses de benefício. Aduziu, ainda, que, no seu
entender,  o  benefício  era  decorrente  de  enfermidade  na  perna  e  por  não  saber  ler,  nunca
desconfiou da fraude, não sabendo mais onde se encontra essa pessoa. Ausência de indícios de
que a beneficiária tenha concorrido para a prática do crime, tendo em vista que é pessoa simples
e analfabeta. Ademais, as diligências não lograram êxito na identificação do criminoso haja vista
que já de passaram quase quarenta anos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

318. Processo: DPF/SAL/PE-00317/2012-INQ Voto: 2638/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Relato  de  que  as
representadas supostamente fizeram uso de documentos falsos declarando ter origem indígena
para fins de acesso às vagas de medicina reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas
perante a Universidade Federal Brasília " UNB. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Oficiada,  a UNB informou que apenas uma das investigadas foi  aprovada no
certame.  A FUNAI  apresentou  documentos  que  comprovaram  a  descendência  indígena  das
investigadas,  contudo,  informou que  apenas a investigada aprovada no vestibular  entregou a
documentação prevista no edital perante a autarquia. Inexistência de elementos de informação
minimamente seguros para se afirmar a ocorrência de prática delitiva. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: JF-GRU-0000195-43.2017.4.03.6119-
INQ

Voto: 2870/2018 Origem:  GABPRM9-DFSC  -
DANIEL  FONTENELE  SAMPAIO
CUNHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  UTILIZAÇÃO  DE  PASSAPORTE  FALSO  PARA  INGRESSAR  NO
TERRITÓRIO BRASILEIRO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (ART. 62, IV, DA LC N°
75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECURSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10, § 2º, DA
LEI N° 9.474/96. OFÍCIO EXPEDIDO AO CONARE, PARA QUE COMUNIQUE IMEDIATAMENTE
AO  MPF  EVENTUAL  DECISÃO  QUANTO  AO  PEDIDO  DE  REFÚGIO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial  instaurado para apurar
suposta prática do crime tipificado no art. 304 do CP, uma vez que estrangeiros, ao ingressar em
território nacional, teria apresentado à migração passaporte de serviço da República de Guiné-
Bissau falso.  Solicitação de refúgio no Brasil  (Lei nº 9.474/97).  2. O Procurador da Republica
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito  Policial,  considerando  o  pedido  de  refúgio
protocolado pelo investigado. Discordância da Juíza Federal. 3. A 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal determinou a realização de diligência junto ao CONARE a
fim de verificar a real situação dos investigados. 4. O Procurador da República oficiante oficiou o
CONARE  e,  considerando  a  ausência  de  posicionamento  até  a  presente  data,  promoveu
novamente o arquivamento do feito, em razão do novo entendimento firmado por este Colegiado
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5. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em consulta realizada nos Sistemas Único e APTUS do
MPF,  bem  como  no  site  da  Justiça  Federal  de  1º  grau  de  São  Paulo,  as  promoções  de
arquivamento mais recentes realizadas em juízo em casos como o presente têm sido acolhidas no
âmbito  Justiça  Federal  (Processo  n°  0000064-34.2018.4.03.6119,  4ª  VF/SP,  em  16/01/2018;
Processo n° 0000193-39.2018.4.03.6119, 1ª VF/SP, em 29/01/2018). 6. De acordo com o art. 10, §
2°,  da  Lei  n°  9.474/96  "...a  solicitação  de  refúgio  e  a  decisão  sobre  a  mesma deverão  ser
comunicadas  à  Polícia  Federal,  que  as  transmitirá  ao  órgão  onde  tramitar  o  procedimento
administrativo  ou  criminal."  7.  Não  obstante  a  previsão  legal,  o  MPF  expediu  ofício  ao
Coordenador-Geral  de  Assuntos  de  Refugiados  do  CONARE  requisitando  que,  assim  que
resolvida a questão da solicitação de refúgio, seja informado imediatamente ao órgão ministerial o
reconhecimento  (ou  não)  da  condição  de  refugiado,  para  que  sejam  adotadas  as  medidas
cabíveis. 8. Considerando a previsão legal do art. 10 da Lei n° 9.474/96, bem como a requisição
específica realizada pelo Procurador da República ao CONARE acerca da decisão da solicitação
do  refúgio,  verifica-se  que  resta  resguardada  a  segurança  na  análise  do  caso  concreto.  9.
Conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento, com a manutenção do
arquivamento promovido pelo Procurador da República oficiante.

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

320. Processo: JF-RJ-0502289-78.2017.4.02.5101-
INQ

Voto: 2605/2018 Origem:  GABPR22-APC  -
ANTONIO DO PASSO CABRAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de incitação
ao genocídio (art. 3º da Lei 2.889/56). Relato de que professor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro  em  discurso  realizado  em  palestra  teria  feito  alusão  ao  "fuzilamento  das  camadas
conservadoras". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instado a se manifestar, o
professor esclareceu que o discurso proferido era um paralelo da conjuntura do momento político
vivenciado no país  com um poema escrito  por  um autor  famoso.  Esclareceu que não teve a
intenção  de  incitar  o  genocídio,  bem  como  que  o  vídeo  foi  editado  com  objetivo  de
descontextualizar todo o discurso proferido. Em detida análise do vídeo, verifica-se que o discurso
se insere no âmbito da liberdade de opinião e manifestação. As restrições ao direito à liberdade de
expressão  somente  devem  ocorrer  em  hipóteses  extremas,  nas  quais  essa  limitação  seja
imprescindível para a proteção de um outro direito fundamental que com ela entre em colisão.
Ponderação  e  proporcionalidade  na  aplicação  da  lei  penal.  Excesso  não  verificado  no  caso.
Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000372-2-INQ Voto: 2703/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (Lei
nº 9.472/97, art. 183). Exploração de serviço de comunicação multimídia sem outorga da ANATEL,
em 01/08/2017.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em sua  defesa,  o
proprietário  da  empresa  disse  que  operava  com menos de  cinco  mil  usuários,  com base  na
Resolução 680/2017 da ANATEL. Oficiada, a ANATEL informou que a referida resolução dispensa
a outorga  para  empresas  que  operam com até  cinco  mil  usuários,  contudo,  esclareceu  que,
apesar da resolução ter sido publicada em diário oficial em 29/06/2017, sua vigência se deu em
28/09/2017.  Aplicação  do  princípio  da  retroatividade  da  norma  mais  benéfica.  Excludente  de
tipicidade da conduta. Ausência de justa causa para prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

322. Processo: SRPF-AP-00376/2015-INQ Voto: 2641/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de fraude à execução (CP, art. 179), ocorrido em processo
trabalhista, e de sonegação fiscal (art.  1º,  I,  da Lei 8.137/90). Relato de que investigada teria
realizado  transferência  de cotas para  outra  sócia  da empresa visando prejudicar  a  execução
trabalhista, bem como não teria realizado declaração de sua renda perante a Receita Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  que  concerne à fraude a execução,
verifica-se que é crime de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento
de queixa-crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo único). Quanto ao crime de sonegação
fiscal, após oficiada, a Receita Federal informou não ter instaurado procedimento fiscal. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Carência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

323. Processo: SRPF-AP-00472/2017-INQ Voto: 2798/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de fraude em certame de interesse público (CP,  art.  311-A).
Segundo consta  nos autos,  aluno foi  flagrado portando uma folha de pepel  com informações
manuscritas  durante  a  realização do Exame Nacional  do Ensino médio  "  ENEM. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Da análise dos escritos em posse do investigado, verifica-
se que as informações contidas  eram apenas dicas  genéricas a  respeito  da estruturação da
redação, não havendo qualquer menção ao tema abordado na prova ou outra informação de
conteúdo restrito aos inscritos no certame. Ausência de divulgação ou utilização conteúdo sigiloso
do concurso público, fato que afasta a prática do crime de fraude em certame público (CP, art.
311-A). Além disso, o aluno restou excluído do certame, punição que se mostra suficiente para a
repressão do ato. Subsidiariedade do Direito Penal. Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: TRE/GO-INQ-003.268/2018 Voto: 2653/2018 Origem:  GABPRE/PRGO  -
ALEXANDRE MOREIRA TAVARES
DOS SANTOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de representação anônima para apurar a prática de compra de
votos por candidato a Vereador nas Eleições Municipais em 2016. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de materialidade delitiva. Discordância do MM. Juiz Federal, tendo em vista
a gravidade dos fatos. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Após a
realização  de  diversas  diligências,  como  a  oitiva  dos  envolvidos,  busca  por  testemunhas  e
pesquisa  na  internet,  não  foi  possível  colher  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva.
Ademais, a ausência de identificação do representante impede a obtenção de outras informações
acerca dos fatos declinados. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de
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procedimento investigativo. Insistência no arquivamento.

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

325. Processo: 1.11.000.000841/2017-34 Voto: 2677/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) verificado no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Segundo consta na certidão de cálculos encaminhados pelo Juízo Trabalhista, o valor dos
créditos  não  recolhidos  totaliza,  aproximadamente,  o  montante  de  R$  1.000,00  (mil  reais).
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. Precedente
2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.20.005.000239/2017-48,  Sessão  711,  de  09/04/2018,  unânime.
Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: 1.12.000.000703/2017-18 Voto: 2549/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º).
Possível irregularidade na execução de convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal - CEF
e empresa de materiais de construção, tendo em vista o relato de que a referida empresa, na
verdade, atuaria no ramo de venda de eletrodomésticos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Verifica-se  que  a  suspeita  de  irregularidade  surgiu  pelo  fato  de  que  um
beneficiário do crédito de construção, ao tentar utilizá-lo na loja conveniada, foi encaminhado para
outra loja administrada pelo mesmo dono, onde efetivamente realizou a compra dos materiais de
construção. Oficiada, a CEF informou que a empresa beneficiária do crédito possui convênio e
que a atividade explorada está em consonância com a declarada em seu contrato social. Ausência
de irregularidade. Carência de indícios mínimos aptos a indicar a prática de crime. Inexistência de
justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

327. Processo: 1.14.000.000582/2018-11 Voto: 2559/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, onde o
noticiante relata possível prática de crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208 e/ou Lei nº
7.716/89, art. 20). A representação indica site eletrônica contendo entrevista com declarações de
cantor criticando religião cristã. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se
dos autos que a conduta do representado não extrapolou o direito à liberdade de expressão e

125/135



ATA DA 713ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00229708/2018

manifestação  do  pensamento,  limitando-  se  a  declarar  discordância  com a  doutrina  religiosa
cristã.  Livre  exercício  da  liberdade de  expressão,  garantia  essencial  ao  aperfeiçoamento  das
instituições. Falta de justa causa para persecução. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.14.000.000715/2018-59 Voto: 2795/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art.  330), pelo secretário de
Administração do município de Santo Amaro/BA, tendo em vista o suposto descumprimento de
ordem judicial expedida pelo juízo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Verifica-se dos autos que a ordem não foi diretamente entregue a quem tinha o dever de cumpri-
la.  Necessidade  de  individualização  do  destinatário  da  decisão  judicial,  e  a  prova  de  sua
inequívoca  ciência  e  intenção  deliberada  de  não  cumprir  a  ordem  para  que  ocorra  a
responsabilização penal, o que não restou evidenciado na hipótese. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.14.000.000721/2018-14 Voto: 2550/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de dano (CP, art. 163, II e III) em detrimento de agência
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que indivíduo desconhecido
incendiou  duas  viaturas  do  correios.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).
Diligências. As imagens de segurança não permitiram a identificação do criminoso, uma vez que
estava  encapuzado.  A perícia  papiloscópica  não  encontrou  impressões digitais  em condições
técnicas para confronto Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

330. Processo: 1.14.000.000879/2018-86 Voto: 2669/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  fraude em arrematação  judicial  (CP,  art.  358).  Autoridade
judiciária informou ao MPF que o investigado teria arrematado cavalo levado à hasta pública em
ação trabalhista, contudo, não efetuou o pagamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Consta dos autos que o juízo determinou a exclusão do investigado do cadastro dos
arrematantes pelo período de três anos, bem como aplicou multa. O mero inadimplemento não
enseja a prática do crime de fraude à arrematação previsto no art. 358 do CP, que exige, para sua
configuração, violência, fraude, grave ameça ou oferecimento de vantagem, o que não ocorreu no
caso.  Subsidiariedade do  Direito  Penal.  Sanção extrapenal  que  se  mostrou  suficiente  para  a
prevenção  e  repressão  do  ilícito.  Carência  de  justa  causa  para  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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331. Processo: 1.14.000.002404/2017-43 Voto: 2679/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  sonegação  de  papel  ou  objeto  de  valor  probatório,  na
modalidade retenção de autos (art. 356, CP), praticado por advogada em ação trabalhista. Os
autos já foram arquivados por esta 2ª CCR por ausência de materialidade, ante a ausência de
resposta do juízo trabalhista a respeito de documentos que comprovassem que a advogada foi
intimada para que efetuasse a devolução dos autos. Posteriormente, houve resposta do juízo com
a documentação solicitada. Reabertura do procedimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Da análise da nova documentação, verifica-se que a advogada, por descuido, perdeu
os autos.  Não  é  possível  extrair  o  dolo  em sua  conduta,  uma vez  que,  como  advogada  do
reclamante,  era  também  a  maior  interessada  na  continuidade  do  feito.  Ademais,  a  patrona
apresentou petição de restauração, fato que revela a ausência de intenção em reter os autos. O
crime em questão não admite a modalidade culposa. Atipicidade da conduta. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.15.000.000165/2018-31 - Eletrônico Voto: 2714/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício da Vara do Trabalho de Baturité/CE, noticiando que duas servidoras do
município de Aratuba-CE foram reclamantes em dois processos trabalhistas patrocinados pelo
mesmo advogado, fato que acarretaria lesão ao erário municipal caso tivessem tramitação regular.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verifica-se  que,  no  caso,  houve
litispendência facilmente detectada pela própria Justiça do Trabalho, ocasionando, inclusive, no
reconhecimento  da  coisa  julgada  em relação  às  partes  coincidentes  nas  ações.  Carência  de
indícios mínimos aptos a indicar a prática de crime. Inexistência de justa causa para justificar o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

333. Processo: 1.15.000.000166/2018-85 - Eletrônico Voto: 2698/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) praticado por Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal, em razão do descumprimento de requisição do Juízo da
11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará solicitando juntada de documentos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instada a se manifestar, a Superintendência Regional
da  Caixa  Econômica  Federal  informou  que,  empreendeu  esforços  no  sentido  de  atender  a
solicitação judicial, tendo esbarrado em limitação organizacional de guarda de seus documentos.
Hipótese em que não se vislumbra a intenção deliberada no retardamento do cumprimento da
ordem legal.  Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Inexistência de justa causa para dar
prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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334. Processo: 1.15.000.000285/2018-38 - Eletrônico Voto: 2705/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributo iludido no valor R$
4.499,16 (quatro mil,  quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos). 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. Precedente 2ª CCR:
Procedimento nº 1.20.005.000239/2017-48, Sessão 711, de 09/04/2018, unânime. No caso em
exame, considerando que o valor do tributo iludido não supera o patamar de R$ 20.000,00, aplica-
se o princípio da insignificância. Verifica-se dos autos que o investigado não possui reiteração na
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
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

335. Processo: 1.15.000.000669/2018-51 - Eletrônico Voto: 2711/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

336. Processo: 1.15.000.000742/2018-94 - Eletrônico Voto: 2595/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

337. Processo: 1.15.000.000933/2018-56 - Eletrônico Voto: 2719/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), praticado pelo INSS, em razão
do atraso no pagamento de Requisição de Pequeno Valor  decorrente do julgamento de ação
ordinária  em curso perante o TJCE.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Instada a se manifestar, a autarquia previdenciária informou que o pagamento teria sofrido atrasos
em  razão  de  o  TJCE  não  se  encontrar  integrado  ao  Sistema  Integrado  de  Administração
Financeira  do  Governo  Federal  (SIAFI),  como ocorre  no âmbito  da  Justiça  Federal.  Apontou,
ainda, que há um grande trâmite burocrático para viabilizar o pagamento administrativo de RPV"s
e precatórios, mas que, levando em consideração o lapso de tempo decorrido desde a ordem de
pagamento foi reconhecida a urgência do caso e adotadas as providências cabíveis. Hipótese em
que não se vislumbra a intenção deliberada de não cumprir  a ordem legal.  Ausência de dolo.
Crime  não  caracterizado.  Inexistência  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  ao  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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338. Processo: 1.15.000.001065/2018-21 - Eletrônico Voto: 2732/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

339. Processo: 1.17.000.000822/2018-75 - Eletrônico Voto: 2693/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Ouvidoria Geral do Ministério Público Estadual, na
qual  o  noticiante  relata  que  candidata  a  vereadora  teria  realizado  falsas  denúncias  contra
funcionários municipais, com intuito eleitoreiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Representação genérica, desprovida de qualquer tipo de documentação ou outro elemento
que possa comprovar algum indício da prática de crime e subsidiar a instauração de um inquérito
sobre o ocorrido. Noticiante sequer informou quais foram os servidores afetados. Inexistência de
elementos  que  apontem  para  a  prática  de  crime.  Carência  de  justa  causa  para  justificar  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

340. Processo: 1.19.000.000359/2018-97 - Eletrônico Voto: 2627/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171 §3º). Relata o noticiante a ocorrência de fraudes
em  procedimentos  de  concessão  de  seguro  defeso  perante  o  INSS,  nos  municípios  de
Cururupu/MA e Raposa/MA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação
genérica,  que afirma apenas a existência de "centenas de fraudes que estão cometendo nos
seguro  defeso",  sem  ao  menos  a  menção  da  data  dos  fatos,  tampouco  a  indicação  de
documentos que evidenciem a suposta irregularidade. Não é possível identificar com precisão os
fatos,  tampouco  estabelecer  uma  linha  de  compreensão  mínima  apta  a  encetar  eventual
persecução penal. Manifestação sem a indicação de nenhum meio de prova indiciária. Ausência
de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

341. Processo: 1.20.002.000103/2016-87 Voto: 2818/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  de  omissão  de  dados  técnicos
indispensáveis  à  propositura  da  ação  civil  (art.  10  da  Lei.  Nº  7.347/1985)  e/ou  crime  de
desobediência (CP, art.  330), pelo responsável legal de associação, tendo em vista o suposto
descumprimento de requisição do Ministério Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Observa-se dos autos que a ordem não foi diretamente entregue a quem tinha
o dever de cumpri-la. Pelo contrário, é possível verificar erro na grafia do e-mail encaminhado pelo
órgão ministerial. Além disso, a requisição foi remetida a destinatário genérico, fato que impede a
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individualização da pessoa responsável pelo cumprimento da ordem, bem como a prova de sua
inequívoca ciência e intenção deliberada de não cumprir a demanda. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

342. Processo: 1.20.005.000099/2017-16 Voto: 2543/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Requerido  em  ação  na  Justiça  Trabalhista  teria  suprimido  contribuições
previdenciárias devidas durante a vigência do contrato de trabalho a que faria jus o reclamante.
Valor sonegado fixado no importe de R$ 12.451,33. 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.  Precedente  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.20.005.000239/2017-48,
Sessão 711, de 09/04/2018, unânime. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.22.001.000070/2018-72 Voto: 2702/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Deflagração da
"Operação Conectividade" visando investigação na concessão fraudulenta de benefícios. A fraude
consistia em criação de empresa para registrar vínculos empregatícios fictícios com intuito de
gerar guia de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
gerando condição favorável para requisição de benefícios previdenciários. No caso dos autos,
consta  que  beneficiária,  ao  procurar  agência  do  INSS para  requerer  Benefício  Assistencial  a
Pessoa com Deficiência " LOAS, alegou desconhecer determinado vínculo empregatício constante
no seu CNIS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a associação
criminosa  inseriu  remuneração  fictícia  no período  em que a  beneficiária  realizou  contribuição
individual, contudo, não foi constatado o recebimento de benefício previdenciário em razão das
inserções fraudulentas no sistema. A conduta investigada não ultrapassou da esfera dos atos
preparatórios. Ausência de fato típico a justificar a continuidade da investigação. Homologação do
arquivamento.

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

344. Processo: 1.23.000.000795/2015-91 Voto: 2562/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
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art.  168-A).  Ausência  de  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  de  servidores  de
fundação municipal,  no valor  de R$ 14.572,30,  fato que gerou a reprovação das contas pelo
Tribunal de Contas do Município. 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. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.20.005.000239/2017-48, Sessão
711, de 09/04/2018, unânime. Homologação do arquivamento.

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

345. Processo: 1.23.000.001657/2017-91 Voto: 2547/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Noticia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º),
tendo vista o recebimento irregular de parcelas do seguro-desemprego. Relato de que, ao solicitar
o seguro desemprego, beneficiário tomou conhecimento de que o benefício já teria sido recebido.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  As diligências realizadas apontaram para
utilização indevida da senha de servidor para a concessão de benefício a particular em outra
cidade e sem relação com as informações falsamente prestadas. As investigações não lograram
êxito em reunir indícios mínimos que comprovem a autoria delitiva. Ausência de justa causa para
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

346. Processo: 1.25.000.001391/2018-92 - Eletrônico Voto: 2596/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°). Ausência do
recolhimento de parte do IRRF sobre os rendimentos do trabalho não assalariado no período de
março a dezembro de 2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime formal.
Pena máxima cominada de 2 (anos) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal
após  o  transcurso  de  4  anos.  Ultrapassados 10  anos desde a  data  do fato,  sem que tenha
ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade (CP,
art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Homologação  do
arquivamento.

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

347. Processo: 1.26.000.000349/2018-17 - Eletrônico Voto: 2628/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de paralisação de trabalho de interesse coletivo por
parte de integrantes de entidade sindical de trabalhadores do segmento de transportes rodoviários
urbanos do Estado de Pernambuco (CP, art. 201). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Verifica-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ao analisar os fatos,
considerou que não houve abuso nas paralisações. Manifestação de âmbito nacional considerada
legítima, que teve por objetivo chamar a atenção da sociedade para as reivindicações da classe,
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não consistindo simplesmente na interrupção dos serviços de transporte público. 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. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

348. Processo: 1.29.003.000076/2018-79 - Eletrônico Voto: 2730/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  no  curso  de  processo
administrativo previdenciário conduzido pelo INSS. Segundo consta, as testemunhas arroladas
pela  requerente  forneceram  respostas  vagas  e  aparentemente  combinadas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foi decidido que a prova oral produzida não é favorável à
comprovação do exercício de atividade rural no período pleiteado. Todos os depoimentos foram
desconsiderados. Insuficiência de provas quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente
de ludibriar a autarquia. Ausência de potencialidade lesiva. Declaração juridicamente irrelevante
para o deslinde da causa. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.  Min.  Jorge
Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Precedente  2ª  CCR:  IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,
Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

349. Processo: 1.29.003.000101/2018-14 - Eletrônico Voto: 2587/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), constatado
no bojo de ação previdenciária. Segundo consta, uma das testemunhas afirmou não ter arcado
com os encargos previdenciários de sua empregada, razão pela qual foram extraídas cópias para
o MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos que a notícia
de possível prática criminosa se limitou às declarações da testemunha perante o Juízo. Ofício
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego em Novo Hamburgo/RS, para avaliação do
fato. Verificada a existência de elementos concretos acerca da prática do citado crime, o MPF será
comunicado. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

350. Processo: 1.29.009.000071/2018-96 - Eletrônico Voto: 2712/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de descaminho (CP, art.  334).
Tributo  iludido  no  valor  R$  1.730,44  (um  mil,  setecentos  e  trinta  reais  e  quarenta  e  quatro
centavos). 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
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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. A existência
de reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva no crime de descaminho, por si só, não
produz interesse fiscal até que a soma dos débitos alcance o patamar mínimo fixado pela Receita
Federal para o ajuizamento da execução (Lei nº 10.522/2002, art. 20, § 4º). No caso em exame,
considerando que a soma dos débitos consolidados nos últimos 5 anos não supera o patamar de
R$ 20.000,00, aplica-se o princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: 1.30.001.001235/2018-51 Voto: 2790/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Procedimento
inicialmente instaurado para apurar recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito
da  titular.  Contudo,  apurou-se  que  o  caso  na  verdade  se  trata  de  concessão  irregular  de
aposentadoria por tempo de contribuição pelo período de 28/03/1998 a 01/11/1998. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o último saque ocorreu em agosto/1998.
Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da data da última
percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

352. Processo: 1.31.001.000060/2017-47 Voto: 2606/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Denúncia  anônima  formulada  perante  o  Ministério  Público  do  Trabalho  noticiando  que
funcionário  de  empresa  privada  teria  recebido  seguro-desemprego  no  exercício  de  atividade
laboral, nos meses de setembro e dezembro de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Oficiada, a Superintendência regional do Trabalho e Emprego em Rondônia
informou que o investigado somente recebeu o benefício nos anos de 1998, 2002 e 2005. Não
verificação, no caso concreto, da existência de prática de ilícito penal. Falta de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: 1.34.015.000254/2017-81 Voto: 2817/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) verificado no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O valor total do débito previdenciário ainda não restou liquidado na ação trabalhista, contudo
o valor da condenação restou fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Revisão de arquivamento
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(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que no caso, ainda que se aplique a alíquota de 11% sobre o
valor da condenação, o valor estimado a título de contribuição previdenciária não ultrapassará o
limite  de  R$  20.000,00.  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.  Precedente  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.20.005.000239/2017-48, Sessão 711, de 09/04/2018, unânime. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

354. Processo: SR/DPF/PI-00735/2017-IPL Voto: 2545/2018 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos Correios situada em
Sebastião  Leal/PI,  em  16/02/2015.  CP,  art.  157,  §  2º,  I,  II.  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos
que foi subtraída a quantia de R$ 30.351,08 (trinta mil, trezentos e cinquenta e um reais e oito
centavos) pertencentes integralmente ao Banco Postal. Ausência de qualquer prejuízo à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. 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. A 2a. Câmara de Coordenação
e Revisão recebe o arquivamento como declínio em favor do Ministério Público Estadual e o
homologa.

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

355. Processo: 1.34.001.002422/2018-11 Voto: 2792/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  escrita  na  qual  o  noticiante  relata  a  possível  prática  da
contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do decreto-lei nº 3.688/41), tendo em
vista  a  notícia  de  que  o  representado  teria  exercido  cargo  de  supervisor  administrativo  no
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região sem possuir inscrição na entidade da
categoria  profissional  competente.  Aponta,  ainda,  a  prática  de  improbidade administrativa  em
razão da contratação do representado. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio
de atribuição (Enunciado nº 32). No que se refere ao exercício ilegal da profissão, não se verifica
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Aplicação da súmula nº 38 do STJ e Enunciado
nº 37 da 2º CCR. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento de arquivamento como declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação do declínio de atribuição. Diante da
notícia de suposta ocorrência de improbidade administrativa, tratando-se de matéria afeta à 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão, remetam-se os autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
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promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação e remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

356. Processo: 1.34.003.000147/2017-92 Voto: 2701/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  anônima  escrita,  na  qual  a  noticiante
informa que, após realizar pesquisa, verificou a existência de doação de campanha eleitoral no
valor de R$ 40.000,00 por parte de beneficiária do programa Bolsa-Família. 1) Suposta prática do
crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Após ouvida, a investigada informou que nunca realizou doação de campanha
eleitoral e não possui empresas em seu nome, tampouco emprestou seus dados para esse fim.
Esclareceu, ainda, que tomou conhecimento pela Secretaria de Bem Estar Social de Bauru que
seu nome foi utilizado indevidamente para realização de doação de campanha eleitoral razão pela
qual registrou queixa na delegacia. Ausência de dolo da investigada. Falta de justa causa para o
prosseguimento do feito. Fatos que sugerem possível pratica de crime eleitoral. Homologação do
arquivamento. 2) Suposto crime eleitoral. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Em se
tratando  de  eleições  municipais,  as  funções  eleitorais  são  exercidas  pelo  Ministério  Público
Estadual, por delegação do MPF (Lei Complementar nº 75/93. art. 79). 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 Eleitoral.

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

    A sessão foi encerrada às quatorze horas e trinta e quatro minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos
membros.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

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

Titular

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE
PAULA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
Suplente
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