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

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
DE MAIO DE 2018

    Aos sete dias do mês de maio 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
Quarta 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/PR/CUR-5034645-
70.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3070/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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

1/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

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

002. Processo: JF/PR/CAS-5002643-
95.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA  -
Eletrônico 

Voto: 3023/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

003. Processo: JF/CE-0812981-06.2017.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3141/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

004. Processo: JF/PR/LON-5003363-
74.2018.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 3041/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Nos autos de execução fiscal, o
representante legal da empresa executada, na condição de depositário judicial, intimado acerca
da penhora sobre percentual do faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento
dos valores devidos. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No caso, o
descumprimento da ordem judicial caracterizou ato atentatório à dignidade da Justiça ao qual é
cominada multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras
sanções  de  natureza  processual  ou  material  (CPC/2015,  art.  774).  Ausência  de  previsão  de
cumulação da sanção civil com a penal. Fato que configura mero ilícito civil. Inadmissibilidade de
constrição de liberdade do depositário infiel. Aplicação da Súmula Vinculante nº 25 do STF: "É
ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito". Precedente:
STJ, HC 102.173/SP, Primeira Turma, DJe 06/10/2008, voto do Min. Teori Albino Zavascki: "Neste
caso, apesar de haver 'depositário judicial', a penhora é sobre faturamento, o que significa dizer
que  não  há  propriamente  depósito.  É  uma  penhora  atípica.  É  diferente.  É  comum se  fazer
confusão entre penhora de depósito em dinheiro, em conta corrente, e penhora de faturamento.
Penhora de faturamento é penhora sobre ingressos futuros.  Assim sendo, o encargo de reter
futuros ingressos de recursos não é o mesmo que encargo de fiel depositário, pois no momento
em que há a designação não existe depósito algum." Atipicidade da conduta narrada. Manutenção
do arquivamento.

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

005. Processo: JF/PR/LON-5003805-
40.2018.4.04.7001-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3040/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Nos autos de execução fiscal, o
representante legal da empresa executada, na condição de depositário judicial, intimado acerca
da penhora sobre percentual do faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento
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dos valores devidos. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No caso, o
descumprimento da ordem judicial caracterizou ato atentatório à dignidade da Justiça ao qual é
cominada multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material (CPC/2015, art. 774). Aplicação de multa, no caso,
de 10% do valor atualizado do débito. Pagamento da multa efetuado. Ausência de previsão de
cumulação da sanção civil com a penal. Fato que configura mero ilícito civil. Inadmissibilidade de
constrição de liberdade do depositário infiel. Aplicação da Súmula Vinculante nº 25 do STF: "É
ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito". Precedente:
STJ, HC 102.173/SP, Primeira Turma, DJe 06/10/2008, voto do Min. Teori Albino Zavascki: "Neste
caso, apesar de haver 'depositário judicial', a penhora é sobre faturamento, o que significa dizer
que  não  há  propriamente  depósito.  É  uma  penhora  atípica.  É  diferente.  É  comum se  fazer
confusão entre penhora de depósito em dinheiro, em conta corrente, e penhora de faturamento.
Penhora de faturamento é penhora sobre ingressos futuros.  Assim sendo, o encargo de reter
futuros ingressos de recursos não é o mesmo que encargo de fiel depositário, pois no momento
em que há a designação não existe depósito algum." Atipicidade da conduta narrada. Manutenção
do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

006. Processo: DPF/DF-0792/2016-INQ Voto: 3027/2018 Origem:  GABPR16-ACAAR  -  ANA
CAROLINA  ALVES  ARAUJO
ROMAN

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 de obtenções fraudulentas de financiamentos para aquisição de veículos,
junto  a  instituições  bancárias  privadas.  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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

007. Processo: DPF/JFA-00145/2017-INQ Voto: 3107/2018 Origem: GABPRM2-TSL - THIAGO
DOS SANTOS LUZ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito policial  instaurado para apuração de possíveis crimes de falsificação de documentos
públicos  e  particulares  (art.297  e  298  Código  Penal).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consta que no dia 12/05/2015, E.G.J. foi presa em flagrante (IPL nº
268/15-DPF/JFA/MG)  após  requerer  benefício  assistencial  de  prestação  continuada  ao  idoso
perante  a  Agência  da  Previdência  Social  em  Barbacena/MG  usando  falsos  documentos  e
fazendo-se passar por A.F.S. Ao denunciá-la naquele feito pela prática de crime de estelionato
previdenciário tentado (art.171, §3º, c/c art.14, II,  ambos do Código Penal),  o Parquet Federal
extraiu cópia integral dos autos para persecução específica de possíveis delitos em detrimento da
particular A.F.S, que, após diligências não foi localizada. Considerando que E.G.J. já responde
nos  autos  originários  pelo  crime  de  estelionato  previdenciário  tentado,  restou  apurar  neste
caderno investigatório possíveis delitos de falsum não absorvidos pelo estelionato, em razão de
seu potencial lesivo autônomo (Súmula nº 17 do STJ). A cédula de identidade civil e a certidão de
nascimento falsas, são documentos públicos de identificação (art.19, II, da CRFB/88; arts.16 e 29,
II, Lei nº 6.015/73; art.1º da Lei nº 7.116/83; art.2º, I, da Lei nº 12.037/09) cujo potencial de uso
extrapola " e muito " o espectro meramente previdenciário, podendo alcançar, como é intuitivo
concluir,  inúmeras  outras  relações jurídicas.  Sua falsificação enseja,  pois,  punição  autônoma,
como crimes de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), lesivos à fé pública.
Ocorre que, inexiste na espécie ameaça ou lesão direta e imediata a bens, serviços ou interesses
da União, suas empresas públicas ou entidades autárquicas, que imponha a competência federal
para a causa, ex vi da regra instituída no art.109, IV, da Constituição da República. 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: SR/DPF/PA-00416/2013-INQ Voto: 3048/2018 Origem:  GABPR7-NFS  -  NAYANA
FADUL DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Beneficiária dirigiu-se à lotérica
para sacar parcelas de seu seguro-defeso,  momento em que tomou conhecimento de que os
valores já haviam sido sacados por terceiro, no mesmo dia. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 - 2a CCR). Não verificação de indícios de eventual fraude em detrimento da
autarquia  federal.  Possível  crime  de  estelionato  contra  particular,  uma  vez  que  a  própria
beneficiária informou que entregou seu cartão e senha para terceira pessoa para efetuar o saque,
pois não tinha condições de ir até a agência em Belém. 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.

009. Processo: 1.14.000.001215/2018-34 Voto: 3130/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O Noticiado atua na venda de imóveis e estaria comercializando
"plantas de imóveis" e apartamentos que supostamente não existem, lesando diversas pessoas
no município de Salvador. O noticiante ainda apresenta cópias de alguns dos contratos tidos como
fraudulentos,  entre  os  quais  se  encontra  um contrato  de  Compra  e  Venda  com Reserva  de
Domínio  de  um  terreno  em  que  seriam  construídos  os  imóveis  em  questão.  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 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: 1.18.000.000922/2018-64 - Eletrônico Voto: 3052/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

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

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

011. Processo: 1.23.000.002531/2017-33 - Eletrônico Voto: 3044/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Registros de movimentações atípicas e incompatíveis
com a capacidade econômico-financeira de diversas pessoas investigadas pela Polícia Civil no
Estado do Pará, no âmbito da Operação Blitz, por suposto envolvimento em fraudes na emissão
de Carteiras Nacional de Habilitação no DETRAN/PA. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei
nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013).  Hipótese em que os elementos iniciais  não evidenciam a ocorrência de crime(s)
antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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012. Processo: 1.23.003.000027/2018-50 - Eletrônico Voto: 3025/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ALTAMIRA-PA

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

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

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

013. Processo: 1.29.008.000140/2018-71 - Eletrônico Voto: 3127/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 282), em razão da oferta
de  serviços  estéticos  sem autorização  legal,  com procedimentos  exclusivos  da  área  médica.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O fato de os Conselhos Federal
e Regionais de Medicina (autarquias federais) desempenharem a função de "fiscalizar o exercício
da profissão de médico" (Decreto nº 44.045, art. 15, c), não tem o condão de, por si só, fixar a
atribuição federal para investigar o caso. Delito que tem por sujeito passivo a coletividade e por
objeto jurídico tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou
interesse  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Precedentes deste Colegiado (Voto nº 4746/2016, Procedimento MPF nº 1.26.005.000212/2015-
70, julgado em 21/06/2016; Voto nº 8173/2016, Procedimento MPF nº 1.27.003.000140/2016-24,
julgado  em  17/11/2014).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.30.001.001190/2018-15 Voto: 3031/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia-crime apócrifa informando que determinado agente da Polícia Federal
aposentado  estaria  envolvido  em  eventuais  desvios  de  cargas,  desmanche  de  veículos  e
possíveis atos de extorsão. Fatos inicialmente levados ao conhecimento do Ofício de Controle
Externo da Atividade Policial, que declinou ao Ofício Criminal, tendo em vista que as supostas
práticas delitivas não teriam sido praticadas no exercício da atividade policial. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fatos não praticados por funcionário público federal
no exercício de suas funções ou em razão delas. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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015. Processo: 1.30.001.001581/2018-30 Voto: 3093/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação noticiando possíveis crimes de furto, ameaças,
agressões  físicas  e  verbais  ocorridos  entre  particulares.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.34.001.003065/2018-09 Voto: 3128/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exercício ilegal de medicina (CP, art. 282). O noticiante afirma
que o investigado  praticou o delito  na medida  em que publicou em seu  blog,  informações a
respeito de procedimentos médicos sem deter conhecimentos técnicos para tanto, induzindo em
erro as pessoas que o acessam. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
O fato de os Conselhos Federal e Regionais de Medicina (autarquias federais) desempenharem a
função de "fiscalizar o exercício da profissão de médico" (art. 15, c, do Decreto nº 44.045), não
tem o condão de, por si só, fixar a atribuição federal para investigar o caso. Delito que tem por
sujeito passivo a coletividade e por objeto jurídico tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa
direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas  federais.  Precedentes  deste  Colegiado  (2ª  CCR,  Voto  nº  4746/2016,
Procedimento MPF nº 1.26.005.000212/2015-70, Relator: Juliano Baiocchi, data: 21/06/2016; 2ª
CCR,  Voto  nº  8173/2016,  Procedimento  MPF  nº  1.27.003.000140/2016-24,  Relator:  Juliano
Baiocchi,  data:  17/11/2014).  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

017. Processo: DPF/MS-0534/2017-INQ Voto: 3073/2018 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  cometimento  do  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).
Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou operações suspeitas relacionadas a
determinada empresa, que tem em seu quadro societário pessoa citada em mídia por ter figurado
entre os investigados pelo MPF por suspeita de participação em esquema de desvio de verbas
federais destinadas a transporte escolar municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Realização  de  diversas  diligências,  inclusive  in  loco  (Informação  n°  011/2018
DELECOR/DRCOR/SR/PF/MS).  Verificação de que o funcionamento,  a estrutura e o ramo de
atividade da(s) empresa(s) são capazes de justificar devidamente as movimentações informadas
pelo COAF e a capacidade financeira de seus proprietários. As pesquisas realizadas em torno das
pessoas  físicas  demonstram  relação  profissional/comercial  compatível  com  a  movimentação
financeira, não retornando notícias de envolvimento criminoso. Inexistência, por ora, de elementos
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que apontem no sentido da prática de crimes antecedentes ou de indícios do crime de lavagem de
dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei n° 9.613/1998. Fatos também já devidamente comunicados ao
MPE/MS. 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.

018. Processo: DPF-UDI-00336/2017-INQ Voto: 3018/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339).
Manifestações apresentadas contra  M.K.N.,  comunicando que o agente teria  praticado crimes
ambientais  e  outras  irregularidades,  o  que  deu  ensejo  à  instauração  de  procedimentos
investigatórios  em  seu  desfavor,  sendo  que  os  fatos  noticiados  seriam  falsos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações de que o IBAMA autuou o agente
por entender que houve sofrimento prolongado do animal até o abate, bem como que possui Setor
de Inteligência que monitora  vídeos publicados na internet  visando coibir  a prática de crimes
ambientais.  Não  verificação  de  elementos  de  informações  de  que  os  manifestantes  tenham
imputado crime de que saibam ser o imputado inocente. 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.

019. Processo: SRPF-AP-00442/2017-INQ Voto: 2950/2018 Origem:  GABPR5-RSRL  -
RODOLFO  SOARES  RIBEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147) praticado contra gerente da
Caixa Econômica Federal  "  CEF, em seu ambiente de trabalho, através de ligação telefônica.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligencias. A Polícia Federal solicitou ao
Chefe de Divisão de Serviço Especiais  da operadora telefônica,  informações sobre os dados
cadastrados do referido número que ligou para o gerente da CEF. Encontrado o titular da referente
linha, este declarou que não efetuou a ligação, que emprestou o telefone para um homem que
não conhecia,  com o intuito de ajudar o próximo. Esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

020. Processo: 1.13.000.000707/2018-40 - Eletrônico Voto: 3043/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o possível desaparecimento de um índio na cidade de
Maués/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos
narrados não foram comprovados. Segundo informações oriundas da Delegacia de Polícia Civil de
Maués/AM,  não houve crime pois  o  índio  desaparecido foi  encontrado são  e salvo por  seus
familiares. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

021. Processo: 1.13.000.000816/2018-67 - Eletrônico Voto: 3134/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsa identidade (CP, art. 307). Noticiante informou que seus
dados foram utilizados em outra notícia-crime registrada no site da PR/AM, realizada em 2013.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de elementos informativos que
permitam o estabelecimento de uma linha investigativa idônea. Fato ocorrido no ano de 2013.
Pena máxima cominada de 01 ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, V). 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.

022. Processo: 1.15.000.000226/2018-60 - Eletrônico Voto: 3137/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 114ª Zona Eleitoral.
Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Informações de que beneficiários de programa
social do governo teriam realizado doações à campanhas eleitorais de candidatos, 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. A simples constatação de que os investigados são beneficiários de programa
social e realizaram doações à campanhas eleitorais, não demonstra materialidade suficiente para
a prática de conduta criminosa de estelionato, sobretudo considerando que os valores doados
pelos investigados (nenhum ultrapassou R$ 1.000,00) são abaixo de 10% do limite de isenção do
imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Elementos de informações até
então colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Precedente da 2ª CCR:
Procedimento nº 1.15.000.000673/2018-19, 709ª Sessão de Revisão, de 26/03/2018, unânime.
Ressalta-se que o Relatório de Conhecimento produzido já foi analisado pelo Promotor Eleitoral
competente, o qual procedeu o seu arquivamento, bem como comunicou ao Procurador Regional
Eleitoral da PRE/CE. Homologação do arquivamento.

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

023. Processo: 1.15.000.000232/2018-17 - Eletrônico Voto: 3180/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Ofício encaminhado
pela 9ª Promotoria de Justiça de Caucaia noticiando possível crime de sonegação fiscal, em razão
da realização de doação de R$ 5.008,00 a determinada candidata,  por  pessoa com renda e
patrimônio em tese incompatíveis com o valor doado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). No âmbito eleitoral, a prestação de contas foi aprovada e o procedimento arquivado por
ausência de irregularidades. Diligências. Realização de pesquisa ASSPA, em que se constatou
que o investigado tem participação societária em determinada empresa. Também em pesquisa
realizada no sistema "INFOSEG", verificou-se que o investigado seria empresário ativo no Estado
do Maranhão e, embora presumivelmente possuísse condição financeira para fazer a doação no
montante versado, haveria indício de sonegação fiscal por omissão de renda, haja vista os dados
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constantes  da  Receita  Federal  que  originaram o Rcon.  Oficiada,  a  Receita  Federal  do Brasil
informou a inexistência de ação fiscal  em andamento ou concluída em face do representado.
Eventual  crime  contra  a  ordem  tributária  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da
constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no momento, de constituição definitiva do
crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. 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.

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

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral
de Caucaia/CE. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Informações de que beneficiário
de programa social do governo teria realizado doação à campanha eleitoral de candidato, no ano
de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97
dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano anterior à eleição. A simples constatação de que o investigado é beneficiário de programa
social  e realizou doação à campanha eleitoral,  não demonstra materialidade suficiente para a
prática  de  conduta  criminosa  de  estelionato,  sobretudo  considerando  que  o  valor  doado  (R$
500,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a
R$ 28.123,91.  Além disso,  no caso,  a doação se tratou na verdade de doação estimável  em
dinheiro, correspondente à serviços prestados (composição de jingle). Concluída a instrução do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 2016/390321, o Ministério Público Eleitoral concluiu, em
relação  à  doação  efetuada  pelo  investigado,  não  haver  desdobramentos  no  âmbito  eleitoral.
Elementos  de  informações  até  então  colhidos  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta
criminosa. Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: 1.15.000.000689/2018-21 - Eletrônico Voto: 3049/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
de Pacajus/CE. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Informações de que beneficiário
de programa social do governo teria realizado doação à campanha eleitoral de candidato, no ano
de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97
dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano anterior à eleição. A simples constatação de que o investigado é beneficiário de programa
social  e realizou doação à campanha eleitoral,  não demonstra materialidade suficiente para a
prática  de  conduta  criminosa  de  estelionato,  sobretudo  considerando  que  o  valor  doado  (R$
1.000,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente
a R$ 28.123,91. Além disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável em
dinheiro, correspondente à serviços prestados na campanha, sem a disponibilização de valores
em espécie ao candidato. Ressalta-se que o Relatório de Conhecimento produzido já foi analisado
pelo  Promotor  Eleitoral  competente,  o  qual  procedeu  o  seu  arquivamento,  bem  como  pelo
Procurador  Regional  Eleitoral  da PRE/CE,  conforme Ofício  nº  445/2017/1ºPJE.  Elementos de
informações  até  então  colhidos  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.
Homologação do arquivamento.

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

10/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

arquivamento, nos termos do voto do(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: 1.15.000.000697/2018-78 - Eletrônico Voto: 3020/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
de  Pacajus/CE.  Informações  de  que  pessoa  que  estava  inscrita  no  Cadastro  Geral  de
Empregados e Desempregados " CAGED, na condição de desempregada, 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. A simples constatação de que
o  indivíduo  estava  desempregado  à  época  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa, sobretudo considerando
que o valor doado (R$ 150,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele
ano, correspondente a R$ 28.123,91. Elementos de informações até então colhidos não apontam
para a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se que o Relatório de Conhecimento produzido
já foi analisado pelo Promotor Eleitoral competente, o qual procedeu o seu arquivamento, bem
como  pelo  Procurador  Regional  Eleitoral  da  PRE/CE,  conforme  Ofício  nº  445/2017/1ºPJE.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: 1.15.000.000704/2018-31 - Eletrônico Voto: 3138/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 114ª Zona Eleitoral.
Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Informações de que beneficiário de programa
social do governo teria realizado doação à campanha eleitoral de candidato, no ano de 2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que
as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição. A simples constatação de que o investigado é beneficiário de programa social e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado pelo investigado (R$
1.000,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente
a R$ 28.123,91. Elementos de informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de
conduta  criminosa.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.15.000.000673/2018-19,  709ª
Sessão  de  Revisão,  de  26/03/2018,  unânime.  Ressalta-se  que  o  Relatório  de  Conhecimento
produzido  já  foi  analisado  pelo  Promotor  Eleitoral  competente,  o  qual  procedeu  o  seu
arquivamento, bem como comunicou ao Procurador Regional Eleitoral da PRE/CE. Homologação
do arquivamento.

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

028. Processo: 1.15.000.000706/2018-21 - Eletrônico Voto: 2614/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
de  Pacajus/CE.  Informações  de  que  pessoa  que  estava  inscrita  no  Cadastro  Geral  de
Empregados e Desempregados " CAGED, na condição de desempregada, 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. A simples constatação de que
o  indivíduo  estava  desempregado  à  época  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa, sobretudo considerando
que o valor doado (R$ 1.000,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda
daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Elementos de informações até então colhidos não
apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se que o Relatório de Conhecimento
produzido  já  foi  analisado  pelo  Promotor  Eleitoral  competente,  o  qual  procedeu  o  seu
arquivamento,  bem como pelo  Procurador  Regional  Eleitoral  da  PRE/CE,  conforme Ofício  nº
445/2017/1ºPJE. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: 1.15.000.001062/2018-98 - Eletrônico Voto: 3071/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza. Informações de que pessoa que estava inscrita no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados " CAGED, na condição de desempregada, 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. A simples constatação de que o indivíduo
estava  desempregado  à  época  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa, sobretudo considerando que o valor
doado (R$ 880,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano,
correspondente a R$ 28.123,91. Além disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação
estimável em dinheiro (cessão de bem ou serviço prestado). Elementos de informações até então
colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se que o Relatório de
Conhecimento produzido já foi analisado pelo Promotor Eleitoral competente, o qual procedeu o
seu  arquivamento,  bem  como  comunicou  ao  Procurador  Regional  Eleitoral  da  PRE/CE.
Homologação do arquivamento.

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

030. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral
de Fortaleza. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que beneficiária de
programa social do governo teria realizado doação à campanha eleitoral de candidato, no ano de
2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe
que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pela
contribuinte,  mas apenas o quanto esta aufere do programa de que é beneficiária.  A simples
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constatação  de  que  a  investigada  é  beneficiária  de  programa  social  e  realizou  doação  à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de estelionato, sobretudo considerando que o valor doado (R$ 1.100,00) é abaixo de 10% do
limite de isenção do imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Além disso,
no caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável em dinheiro (cessão de bem ou
serviço prestado). Elementos de informações até então colhidos não apontam para a ocorrência
de conduta criminosa. Por fim, cumpre destacar que possível ilícito eleitoral será objeto de análise
na seara eleitoral, uma vez que o fato aqui narrado já é do conhecimento do Promotor Eleitoral.
Homologação do arquivamento.

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

031. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza. Informações de que pessoa que estava inscrita no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados " CAGED, na condição de desempregada, 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. A simples constatação de que o indivíduo
estava  desempregado  à  época  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa, sobretudo considerando que o valor
doado (R$ 2.000,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano,
correspondente a R$ 28.123,91. Elementos de informações até então colhidos não apontam para
a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se que o Relatório de Conhecimento produzido já foi
analisado pelo Promotor Eleitoral competente, o qual procedeu o seu arquivamento, bem como
pelo  Procurador  Regional  Eleitoral  da  PRE/CE,  conforme  Ofício  nº  02/2017/115ºPJE.
Homologação do arquivamento.

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

032. Processo: 1.15.000.001112/2018-37 - Eletrônico Voto: 3072/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza. Informações de que pessoa que estava inscrita no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados " CAGED, na condição de desempregada, 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. A simples constatação de que o indivíduo
estava  desempregado  à  época  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa, sobretudo considerando que o valor
doado (R$ 800,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele ano,
correspondente a R$ 28.123,91. Além disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação
estimável em dinheiro (cessão de bem ou serviço prestado). Elementos de informações até então
colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se que o Relatório de
Conhecimento produzido já foi analisado pelo Promotor Eleitoral competente, o qual procedeu o
seu  arquivamento,  bem  como  comunicou  ao  Procurador  Regional  Eleitoral  da  PRE/CE.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

033. Processo: 1.15.000.001455/2017-11 Voto: 2970/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime do  art.  2º,  inciso  II,  da  Lei  nº  8.137/90.
Ausência  de repasse  de verbas  da  Receita  Federal  decorrente  de  IRRF no  montante de R$
16.226,04. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal.
Informação  de  que  não  consta  realização  de  procedimento  fiscalizatório  para  o  tributo  em
questão,  bem como não  há  crédito  tributário  de  IRPF constituído  em nome do  Município  de
Parambu/CE.  Fato  ocorrido  no  exercício  financeiro  de  2010  que  se  encontra  fulminado  pelo
instituto  da  decadência  (CTN,  art.  150,  §  4º)  impossibilitando  a  abertura  de  ação  fiscal  e,
consequentemente,  a  eventual  constituição  de  créditos  tributário/previdenciário.  Materialidade
delitiva,  de plano,  não evidenciada.  Insuficiência  de elementos para aferição dos valores que
eventualmente deixaram de ser repassados para a autarquia previdenciária. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.17.000.002357/2017-26 - Eletrônico Voto: 3056/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por aluna da Universidade Federal
do Estado do Espírito Santo " UFES, em face de professor, por considerar que este deu início à
execução de crime de estupro contra a representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). A representante afirma que seu professor a induziu, valendo-se de sua embriaguez, a ir
para o quarto dele na referida hospedaria, onde a despiu, se despiu e deitou-se sobre ela. Ato
contínuo, afirma a representante, ela reagiu, pegando-o pelo pescoço, tendo conseguido sair do
quarto sem qualquer marca de violência física e resistência do suposto agressor. A tipificação do
delito de estupro no presente caso somente poderia ser  capitulada no artigo 217-A, § 1º,  do
Código Penal, considerando a possível vulnerabilidade da vítima "que, por qualquer causa, não
pode  oferecer  resistência."  Não  há  nos  autos  prova  suficiente  de  que  a  vítima  teve  seu
discernimento totalmente comprometido pelo álcool ingerido naquela noite. Tanto foi assim, que
conseguiu desvencilhar-se da investida sexual de seu professor, saindo do quarto sem que ele
oferecesse resistência, ameaça ou violência real. Ademais, verifica-se do relato de testemunhas
que a própria suposta vítima segurou o investigado pela parte traseira da gola, para que este não
empreendesse fuga. Cientificada do arquivamento a interessada não apresentou novas razões ou
documentos.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

035. Processo: 1.23.002.000498/2017-97 Voto: 3036/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Verificação de Procedência de Informação " VPI iniciada
para  apurar  representação  particular  sobre  suposto  tráfico  internacional  de  pessoas.
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Comunicação de que determinada pessoa, de nacionalidade portuguesa, teria mantido contato
durante  meses  com  a  filha  da  representante,  prometendo  casar-se  e  levá-la  para  Portugal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Realização de pesquisa em rede
social e esclarecimentos prestados pela mãe da suposta vítima. Informações de que a filha da
representante  de  fato  viajou  para  Portugal  com  o  representado,  com  quem  mantém
relacionamento sério, bem como que reside em endereço fixo, conversa frequentemente com sua
mãe por ligação de áudio e vídeo sem qualquer embaraço ou dificuldade, além do que trabalha na
loja de sua sogra. A Interpol informou que nada foi encontrado contra o estrangeiro. Ausência de
indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

036. Processo: 1.29.000.000851/2018-16 - Eletrônico Voto: 3028/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação em Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que usuária da
rede social Facebook teria feito publicação "fazendo blackface, dizendo que era `afrodescendente"
e `deficiente mental"". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências
os fatos narrados não foram comprovados. Em pesquisa realizada pela Assessoria de Pesquisa e
Análise da PRRS constatou-se a indisponibilidade da página citada pela representante. Sendo
assim, ainda que o conteúdo da postagem constituísse crime de racismo praticado na internet,
diante da ausência de materialidade e a consequente impossibilidade de identificação da autoria,
não  haveria  meio  para  iniciar-se  uma  investigação  criminal.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

037. Processo: 1.29.000.001002/2018-80 - Eletrônico Voto: 3142/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Representação particular realizada junto ao MPT, relatando que determinada empresa não estaria
recolhendo  o  INSS,  apesar  de  retê-lo  do(s)  salário(s)  do(s)  empregado(s).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência nos autos de elementos mínimos capazes de
comprovar a materialidade dos fatos. Diligências. Encaminhamento de ofício à Receita Federal do
Brasil,  informando  a  circunstância  acima  narrada,  mediante  envio  de  cópia  integral  da
documentação encaminhada, requerendo a inclusão da empresa investigada em cronograma de
fiscalização, bem como a posterior remessa de eventual Representação Fiscal para Fins Penais.
Do mesmo modo, foi expedido ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalização e
providências  que  entender  cabíveis.  Inexistência,  por  ora,  de  indícios  de  prova  para  dar
seguimento  ao  expediente.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não evidenciada.  Insuficiência  de
elementos para identificar quais contribuições que eventualmente deixaram de ser repassados
para a autarquia previdenciária. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n°1.23.000.001013/2015-
31, Voto n° 1488/2018, jugado na Sessão n° 708, de 12/03/2018, unânime). Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

038. Processo: 1.29.000.001156/2018-71 - Eletrônico Voto: 3054/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Manifestação
apócrifa  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  comunicando  que  o  representado
perceberia  salário  como  síndico  de  dois  condomínios,  simultaneamente  com recebimento  de
auxílio-doença pago pelo INSS. Afirma, ainda, que o investigado seria dono de dois imóveis em
Porto Alegre, fato que não condiz com as regras de concessão dos imóveis construídos por meio
do Programa Minha Casa Minha Vida. Por fim, relata que o subsíndico dos condomínios referidos
possuiria um segundo imóvel em Palmares do Sul. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligências.  Realização  de  pesquisa  ASSPA,  em  que  se  verificou  não  ter  havido
percepção simultânea de benefício previdenciário (INSS) com remuneração salarial por parte do
síndico. Afastada, também, a informação inicial da existência de dois imóveis em nome do referido
indivíduo,  uma vez  que  verificada  haver  um único  apartamento  em seu  nome,  localizado  no
próprio  condomínio  em que atuaria  como síndico.  Em relação  ao  subsíndico,  resta  temerária
qualquer tentativa de qualificação, ante a forte possibilidade de ocorrência de homônimos e a
precariedade  das  informações  fornecidas.  Esgotamento  de  diligências  exigíveis.  Ausência  de
indícios da prática do crime noticiado. 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.

039. Processo: 1.36.000.000717/2017-08 Voto: 3114/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP) ou de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O
Relatório de Fiscalização concluiu, que "1. No momento da verificação física, encontramos um
total de 03 (três) empregados na fazenda. Dois rurícolas no plantio de banana e um vaqueiro. No
mais não encontramos frentes de trabalho móvel ou volantes em atividades temporárias. 2. Todos
os  empregados  estavam  sem  CTPS  assinada.  Entretanto,  após  a  notificação  o  competente
registro  de  emprego  foi  devidamente  formalizado;  3.  Em  que  pese  termos  encontrado  um
trabalhador alojado em um barraco de palmeiras, existe a poucos metros deste casebre uma casa
convencional à disposição dos trabalhadores com instalação sanitária composta de dois banheiros
com vaso e chuveiro, cozinha e área com mesa para refeição. Havia trabalhadores alojado nesta
casa. Conforme depoimento de todos os rurícolas não existia atraso no pagamento de verba
salarial, nem jornada exaustiva, e a alimentação fornecida pelo empregador era farta e gratuita.
[...]"  Adoção  de  medidas  necessárias  à  regularização.  Ausência  de  indícios  de  que  os
trabalhadores  fossem  submetidos  a  trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  nem  que
laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de
dívida com o empregador.  Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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

16/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

040. Processo: JF/PR/CUR-5014025-
34.2017.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 2910/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

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

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

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

042. Processo: JF/PR/CAS-5002530-
78.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3172/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
crime de contrabando ou descaminho, tendo em vista a importação irregular de 200 tabacos para
narguilé.  Considerando  que  os  tributos  iludidos  foram  estimados  em  R$  3.622,08  (três  mil
seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos), o Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito por entender aplicável ao caso o 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. Informações da Receita Federal de que as unidades de tabaco para narguilé apreendidas
já foram destruídas, impossibilitando, assim, a identificação de suas marcas e, desta forma, a
consulta à ANVISA, acerca da existência ou não de respectivo registro perante o órgão sanitário.
Enquadramento da conduta ora em análise no tipo penal mais favorável à investigada, qual seja, o
do art. 334 do CP (descaminho). Todavia, qualquer que seja a tipificação adotada em relação à
importação irregular dos tabacos para narguilé, deve-se prosseguir na persecução penal, tendo
em vista que a investigada, conforme o sistema COMPROT, apresenta ao menos 7 (sete) autos
de infração com apreensão de mercadorias nos últimos 5 (cinco) anos, sendo 3 (três) anteriores
ao fato objeto deste procedimento. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva
e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.
Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

043. Processo: JF/PR/CAS-5002800-
68.2018.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3243/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: MATÉRIA: Voto Vencedor. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de
descaminho,  em  razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira
desacompanhadas  da  documentação  necessária  ao  seu  regular  ingresso  no  país.  Tributos
iludidos  no  valor  de  R$  8.084,87.  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  3  (três)  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 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.

044. Processo: JF/PR/MGA-5009744-
29.2017.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 3245/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: MATÉRIA: Voto Vencedor. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de
descaminho,  em  razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira
desacompanhadas  da  documentação  necessária  ao  seu  regular  ingresso  no  país.  Tributos
iludidos  no  valor  de  R$  5.638,26.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá/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. Investigada que apresenta um outro registro de  procedimento administrativo fiscal 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 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.

045. Processo: JF/PR/TOL-5001389-
54.2018.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3239/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TOLEDO

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,  desacompanhadas  da
documentação necessária ao seu regular ingresso no território nacional. Valor dos tributos iludidos
correspondente  a  R$ 2.591,92  (dois  mil,  quinhentos  e  noventa  e  um reais  e  noventa  e  dois
centavos). Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do
Juízo da 1ª 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 dois outros 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/TOL-5001652-
86.2018.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3135/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TOLEDO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  em abordagem realizada  pela  Polícia
Militar. O valor dos tributos evadidos pelo ora investigado totalizam a quantia de R$ 2.730,57.
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 4 (quatro)  registros de procedimentos
administrativos fiscais relacionados com apreensão de mercadorias, nos últimos 5 (cinco) anos.
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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-SOR-0007091-32.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 3113/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato qualificado,
falsidade ideológica e uso de documento falso. Notícia de supostas irregularidades na execução
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Guareí/SP. CP, arts. 171, § 3º, 299
e 304.  Promoção de arquivamento  fundada na inexistência  de atuação dolosa  por  parte  das
pessoas investigadas. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba/SP por considerar
prematuro o arquivamento do inquérito policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. Constatação de inconsistências na execução de programa de compra de alimentos em
Guareí/SP  por  meio  de  nota  técnica  expedida  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e
Agrário. Informação no sentido de que tais inconsistências foram esclarecidas, motivo pelo qual as
atividades de aquisição de alimentos foi mantida. Verificação de que os investigados, assistentes
da Secretaria de Agricultura de Guareí/SP atuavam, de modo informal, como colaboradores do
programa de compra de alimentos na mencionada região. Suposta falsidade de declarações não
comprovada  suficientemente  nos  autos,  sendo  possível  observar,  a  partir  dos  relatórios  de
fiscalização constantes do apenso, que as referidas inconsistências foram detectadas em visitas e
entrevistas feitas com os agricultores, que confirmaram a produção de gêneros alimentícios, em
pequena escala e em propriedades familiares. Ausência de Declarações de Aptidão ao PRONAF
preenchidas e assinadas por esses agricultores. Materialidade delitiva não evidenciada. Incidência
da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

048. Processo: JF/SP-0003127-75.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 3111/2018 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 dos crimes de estelionato qualificado e
de uso de documento falso. Notícia de obtenção indevida de FGTS e de seguro-desemprego
mediante apresentação de termos de rescisão de trabalho supostamente falsos. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de prova efetiva que infirme as versões apresentadas pelas
pessoas envolvidas. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Não obstante as suspeitas constatadas, que
sugerem possíveis  irregularidades  no  desligamento  de  três  funcionárias  de  uma empresa  de
promoções artísticas, os indícios colhidos não permitem que se conclua, com razoável grau de
certeza  para  início  de  uma  ação  penal,  que  houve,  de  fato,  um  conluio  entre  as  pessoas
investigadas para simular a demissão de A.P.D.P., A.C.A.M. e E.M.G.S.. Carência de prova efetiva
que  desabone  a  narrativa  apresentada,  de  forma  uníssona,  pelos  investigados.  Dolo  não
evidenciado  no  que  se  refere  ao  suposto  uso  de  documento  falso.  Relato  de  que  as  três
investigadas foram até o sindicato de sua respectiva categoria para submeter  a rescisão dos
contratos de trabalho respectivos à  homologação da entidade.  Informação no sentido de que
levaram a  referida  documentação  até  um local  situado  na  região  central  da  cidade  de  São
Paulo/SP,  próximo  ao  Vale  do  Anhangabaú,  lugar  próximo,  de  fato,  à  sede  do  sindicato  da
categoria, reforçando a tese de que as investigadas realmente acreditavam que tinham em mãos

20/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

documentos verdadeiros. Fatos que datam do ano de 2012, sendo forçoso reconhecer que são
remotas as possibilidades de se obter outras provas que realmente possam auxiliar no deslinde
da apuração. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação
n° 26/2016 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

049. Processo: JF/SP-0015471-25.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 3110/2018 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 de atentado contra a segurança
de transporte aéreo, previsto no art.  261 do CP. Relato de que o investigado invadiu área de
segurança do Aeroporto de Congonhas/SP ao pular o muro e as concertinas que restringem o
acesso ao sítio aeroportuário, permanecendo deitado no gramado próximo à cabeceira da pista.
Promoção de arquivamento fundada na ausência  de dolo.  Discordância  do Juízo  da 5ª  Vara
Federal Criminal de São Paulo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. De
acordo com os elementos juntados aos autos, verificou-se que o investigado agiu sem dolo, não
restando  demonstrada  a  sua  intenção  de  atentar  contra  a  segurança  do  transporte  aéreo.
Ausência  de intenção de expor a perigo aeronave alheia ou praticar  qualquer ato  tendente a
impedir  ou  dificultar  a  navegação  aérea.  Constatação  de  que  o  investigado  tinha  por  intuito
apenas  observar  a  decolagem  dos  aviões,  ficando  evidenciado  pelas  apurações  que  ele  se
manteve a uma distância segura da pista, de modo a não causar risco potencial à navegação
aérea  e  tampouco  alterar  as  operações  daquele  aeroporto.  Tipicidade  da  conduta  não
caracterizada. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

050. Processo: DPF/CAX-0198/2013-IPL Voto: 2936/2018 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV,
do CP. Em 19/09/2013, J.R.C. Foi preso em flagrante, por manter em depósito, com intuito de
comercializar, 99 pacotes de cigarros paraguaios na residência de sua ex-esposa. Também foram
apreendidos R$ 1.153,55 em moedas e R$ 4.483,00 em cédulas. Em seu interrogatório, J.R.C.
assumiu ser o proprietário dos cigarros e de parte do dinheiro encontrado na casa de sua ex-
esposa,  afirmando  que  somente  a  quantia  em  moedas  seriam  provenientes  da  venda  dos
cigarros, os quais asseverou adquirir com um comerciante de nome D(...). Posteriormente, D(...)
foi interrogado, sendo que negou a venda de cigarros importados para J.R.C., afirmando que não
comercializa  cigarros  de  procedência  estrangeira.  Em novas  declarações,  J.R.C.,  alterou  sua
versão sobre D(...),  afirmando que  comprou os  cigarros apreendidos com caminhoneiros  que
passam por Caxias/MA. Promoção de arquivamento. Em relação a D(...) argumentou o Procurador
oficiante: "não há nos autos lastro probatório mínimo de materialidade e autoria de delito para
sustentar uma ação penal". Quanto à J.R.C., aplicou-se a Orientação nº 25/2016 desta 2ª CCR.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas
que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
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reiteração de condutas que cobra a persecução penal". No presente caso foram apreendidos 99
pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem registro perante a ANVISA, importados para fins
comerciais.  Entretanto,  tendo  em  vista  que  1  pacote  tem  10  maços  de  cigarros  (conforme
apontado no laudo de perícia criminal federal constantes dos autos), apreendeu-se na hipótese
990 maços de cigarros.  Não incidência  da Orientação nº  25/2016.  Quanto  a  D(...),  revela-se
prematuro o arquivamento, porquanto se baseou apenas na alteração da versão dada inicialmente
por J.R.C.. Hipótese na qual não houve o esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

051. Processo: DPF/SR-AL-00644/2014-INQ Voto: 3045/2018 Origem:  GABPRM4-CERC  -
CARLOS  EDUARDO  RADDATZ
CRUZ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  comunicação  do  Juízo  de  Santana  do  Ipanema para
apuração de: 1) possível prática da conduta tipificada no art. 171, §3º do CP, tendo em vista o
recebimento do benefício de auxílio-maternidade pela filha de E.M.R., mediante o pagamento de
R$  1.000,00  a  uma  atravessadora  de  nome  L.P.Z.  e  2)  suposto  envolvimento  de  L.P.Z.  na
realização de empréstimo fraudulento em nome de E.M.R. perante o Banco do Nordeste. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  1)  Ao  que  tudo  indica,  L.P.Z.,  na
qualidade de Presidente da Associação de Moradores do Sítio Araça e valendo-se da ingenuidade
e da pouca instrução dos moradores da região, ficava com parte do benefício em troca da sua
ajuda. Todavia, não há nos autos qualquer elemento indicativo que sugira que houve efetivamente
fraude na obtenção do benefício previdenciário e, ainda que houvesse, restaria configurada a
prescrição da pretensão punitiva,  em razão do transcurso de mais de 12 (doze) anos após o
saque do benefício (ocorrido em 2005); 2) Hipótese que não evidencia lesão direta a bem, serviço
ou interesse da União ou de suas entidades.  Possível  crime em detrimento de sociedade de
economia mista (Banco do Nordeste). 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.

052. Processo: SRPF-AP-INQ-00088/2014 Voto: 3016/2018 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  e  uso  de
documento falso. CP, arts. 299 e 304. Empresas investigadas que teriam emitido atestados de
capacidade técnica falsos para beneficiar uma outra pessoa jurídica em um certame licitatório
promovida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33).  Documentos  supostamente  falsificados  utilizados
perante a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

053. Processo: 1.14.001.000836/2017-18 Voto: 3026/2018 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 manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de irregularidades cometidas por uma empresa vencedora de licitação feita pela
Secretaria  de  Infraestrutura  Hídrica  e  Saneamento  do  Governo  do  Estado  da  Bahia  para  a
realização de atividades de aerolevantamento, com o intuito de mapear uma obra na barragem do
Rio Colônia. De acordo com o noticiante, embora já tenham sido mapeados 5.000 hectares na
região de Itapé/BA e Itabuna/BA, a empresa noticiada não possuiria autorização do Ministério da
Defesa para realização de tais atividades, bem como não possuiria cadastro no CREA. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Embora a prática de aerolevantamento possa ser
enquadrada como atividade passível de sanções no âmbito administrativo, civil e penal, não foi
exposta  concretamente  qualquer  situação  que  apresente  afronta  direta  a  bens  serviços  ou
interesses da União " ou de suas autarquias e fundações " a atrair a competência da Justiça
Federal,  nos termos do art.  109,  IV,  da Constituição Federal.  Eventual adoção de medida no
âmbito cível (decorrente da contratação irregular de empresa não autorizada pelo Ministério da
Defesa) não é de atribuição do MPF, tendo em vista o fato de a licitação para a contratação da
empresa noticiada ter sido realizada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do
Governo  do  Estado  da  Bahia.  Possíveis  crimes previstos  nos  arts.  132  e  261  do  CP e  das
contravenções penais dispostas nos arts. 33 e 35 (Decreto Lei nº 3.688/1941) são da competência
da Justiça Estadual. 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.

054. Processo: 1.28.000.000192/2018-55 - Eletrônico Voto: 2923/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. No dia 21/09/2017, o representante compareceu à Polícia Federal para noticiar
que uma pessoa que contratara no início de dezembro de 2017 para trabalhar na sua empresa
perguntou se poderia depositar na conta dele, representante, mantida no Banco do Brasil, dois
cheques de um tio para posterior saque após a compensação; justificou o pedido pelo fato de não
possuir conta bancária. Após concordar com a solicitação, foram depositados os dois cheques,
nos valores de R$ 4.600,00 e R$ 4.725,00. Algum tempo depois, tentou o representante pagar
pelo abastecimento do seu veículo em um posto de combustível com um cartão de débito, mas o
uso deste  foi  negado,  porque a máquina  apresentou a mensagem de que sua  conta estaria
bloqueada. Ao entrar em contato com seu gerente para saber da razão da recusa, este informou
que os cheques referidos eram "fraudados", de modo que sua conta havia sido cancelada; na
sequência, entrou em contato com o representado para obter explicações, tendo este confessado
que, por necessidade financeira, estaria lavando dinheiro para partidos políticos de São Paulo de
Potengi/RN. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). A suposta lavagem de
dinheiro descrita pelo representante não se dera em detrimento de bens, serviços ou interesses
da União,  suas entidades autárquicas  ou empresas  públicas,  mas sim em detrimento de  um
particular  e  do  Banco  do  Brasil,  não  afetando  minimamente  o  sistema financeiro  e  a  ordem
econômica-financeira.  Não  há  notícia  de  um  crime  antecedente  de  competência  da  Justiça
Federal,  de modo a atrair  a  competência  desta para analisar  o próprio crime de lavagem de
dinheiro. Carência de elementos de prova capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

055. Processo: 1.29.009.000094/2018-09 - Eletrônico Voto: 3055/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que foi apresentado no Banco Bradesco no município de São Paulo/SP
(Agência Bandeirantes) um cheque falso da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 4.392,00
(quatro  mil  trezentos  e  noventa de dois  reais).  Segundo o legitimo proprietário  do cheque,  a
assinatura constante no documento apresentado ao banco foi  falsificada e a folha de cheque
copiada, sendo que a folha original encontrava-se em branco no talão de cheques em sua posse.
Mencionou  ainda  que  o  cheque  foi  devolvido  pelo  motivo  35  (falsificado).  Possível  crime  de
estelionato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se que, não
obstante  o  cheque  tratado  no  presente  procedimento  conter  bandeira  da  Caixa  Econômica
Federal,  não  houve  prejuízo  para  a  empresa  pública  federal,  mormente  considerando  que  o
referido cheque não chegou a ser compensado. Possível crime em detrimento do particular que
teria recebido o cheque falso. Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

056. Processo: 1.30.001.001509/2018-11 Voto: 2909/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata que "um sujeito auxiliado por outros indivíduos estaria,
supostamente, matando pessoas que passam próximo ao muro do Brasil no morro do amor", na
cidade do Rio de Janeiro/RJ. Possível prática dos crimes de homicídio e de associação criminosa.
CP, arts. 121 e 288. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não
aponta qualquer infração penal em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

057. Processo: 1.30.001.001531/2018-52 Voto: 3106/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de pertences em bagagem
despachada em voo oriundo de Paris com destino ao Rio de Janeiro. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).  Responsabilidade da empresa aérea pelas bagagens
despachadas  no  check-in  até  o  recebimento  pelo  passageiro  no  aeroporto  de  destino.  Bens
possivelmente subtraídos de bagagem de porão, a qual só se tem acesso em solo no aeroporto
(balcão de check in, esteira rolante de recolhimento de mala e veículos terrestres que transportam
as bagagens do balcão do check in à aeronave ou da aeronave até a esteira rolante). Precedente
da 2ª CCR: NF nº 1.30.001.002759/2016-06, 656ª Sessão de Revisão, de 22/08/2016. Ausência
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de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o 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: 1.34.043.000123/2018-48 Voto: 3109/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  se  relata  a  ocorrência  de  supostas  irregularidades  no
andamento  de  ação  judicial,  atualmente  em  fase  de  cumprimento  de  sentença.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Em  pesquisa  levada  a  cabo  na  internet,  restou
constatado que se trata de processo em trâmite na Justiça Comum Estadual,  na comarca de
Osasco/SP. Ausência de lesão a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

059. Processo: 1.35.000.000424/2018-31 - Eletrônico Voto: 3068/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe, relatando que uma escola estadual
situada no município de Nossa Senhora da Glória/SE vem sendo alvo de furtos constantes de
alimentação, equipamentos eletrônicos e materiais pedagógicos, devido à ausência de vigilância.
A representação noticia, ainda, a demasiada morosidade na conclusão das obras de reforma da
aludida unidade escolar, o que prejudica a prestação do ensino, já que as aulas foram suspensas
por cerca de 4 (quatro) meses. Acrescenta, por fim, a falta do pessoal do apoio como merendeiros
e auxiliares de serviços gerais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Os  fatos  danosos  relatados  estariam  ocorrendo  em  unidade  escolar  estadual,  não  havendo
indícios da existência de verba federal na hipótese. Narrativa que não evidencia lesão direta a
bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

060. Processo: 1.25.008.000127/2018-61 - Eletrônico Voto: 3095/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo do Trabalho de Telêmaco Borba/PR,
encaminhando  cópia  de  sentença  condenatória  ao  pagamento  de  verbas  trabalhistas  e
contribuições previdenciárias em desfavor de empresa construtora contratada para supressão de
vegetação e limpeza de terreno do local onde edificado o reservatório da Usina Hidrelétrica Mauá.
Possível prática dos crimes previstos nos arts. 337-A e 203 do CP. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). 1) 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.  Curto  tempo  de  trabalho  prestado  à  empresa  reclamada
(12/01/2011 a 28/02/2011), o que autoriza, no caso, a incidência do princípio da insignificância.
Homologação  do  arquivamento.  2)  Existência,  de  outra  parte,  de  entendimento  firmado  pelo
Conselho Institucional do MPF 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 persecução.
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.

061. Processo: 1.30.001.000445/2018-22 Voto: 3094/2018 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  expediente  do  Ministério  Público  do  Trabalho,
encaminhando representação de entidade sindical de âmbito nacional. Relato de que dirigentes
de  confederação  nacional  teriam  supostamente  praticado  os  crimes  de  atentado  contra  a
liberdade de associação (CP, art. 199) e de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista o envio de
ofício  circular  a  diversas  cooperativas  de  crédito,  orientando-as  a  efetuar  o  recolhimento  de
contribuições sindicais em benefício de determinada entidade. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32).  1)  Impossibilidade  de  se
vislumbrar,  pelo  teor  do referido ofício,  que os integrantes das cooperativas  de crédito  foram
constrangidos, mediante violência ou grave ameaça, a pagar contribuição sindical à confederação
de cooperativas indicada e, por isso, deixar de participar de entidade sindical. Emprego de meio
violento ou de grave ameça com o intuito de tolher a vontade de associação não evidenciado no
caso  concreto.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.  2)  Eventual  prejuízo  a  integrantes  de  cooperativas  de  crédito  ou  mesmo  a
entidades de natureza privada. Inexistência de infração penal praticada em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência 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
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.

062. Processo: 1.34.004.000444/2018-17 Voto: 3022/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que tem por objetivo, segundo o noticiante,
"denunciar a alteração do calendário nacional, definido no sistema de dias e horas, para contagem
de tempo". Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Narrativa  de  fatos  desconexos e  incoerentes,  desacompanhada de  qualquer
elemento capaz de possibilitar a realização de diligências preliminares destinadas à verificação da
verossimilhança das alegações. Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

063. Processo: DPF-PATOS-0091/2012-IPL Voto: 3102/2018 Origem:  GABPRM2-FTV  -  FELIPE
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato qualificado, tendo
em  vista  a  notícia  de  que  o  presidente  de  uma  colônia  de  pescadores  em  Coremas/PB,
supostamente em troca de valores em dinheiro, estaria inscrevendo pessoas como pescadores
sem que essas desenvolvessem tal atividade. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Oitiva  dos  pescadores  referidos  na  representação  inicial  ofertada  por  um
vereador. Relato de que não efetuaram o pagamento de qualquer valor ao investigado para que
fossem realizadas suas inscrições.  Recebimento integral  do valor do seguro defeso,  havendo
apenas o repasse da mensalidade para colônia de pescadores. Entrevista com amostragem de
quinze pescadores, que negaram a ocorrência de conduta irregular por parte do presidente da
referida colônia. Ausência de indícios de que o investigado tenha favorecido pessoa não vinculada
à atividade  de  pesca.  Inexistência  de  conduta  apta  a  caracterizar  algum tipo  de  prejuízo  ao
programa gerido pelo  Ministério do Trabalho e Emprego, com recursos do FAT.  Materialidade
delitiva não evidenciada. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. Carência de linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Orientação  nº  26/2016  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

064. Processo: 1.11.000.000500/2018-40 - Eletrônico Voto: 3179/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposta prática de crimes de lesão corporal, maus tratos e tortura, verificados
em um vídeo que foi encaminhado ao noticiante via whatsapp. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não  há  quaisquer  informações  sobre  o  local  do  fato,  tampouco  há
identificação do agressor e da vítima. Procedendo à análise do vídeo, não há elementos que
permitam identificar as circunstâncias que lastreiam as agressões, aduzindo o noticiante, apenas,
que o fato aparenta ter ocorrido "no estrangeiro", sendo este elemento insuficiente para formar
uma linha investigativa idônea em eventual procedimento apuratório. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

065. Processo: 1.13.000.000825/2015-13 Voto: 3105/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária  por  parte  dos  representante  legais  de  uma  sociedade  empresária  do  segmento  de
comércio  de  alimentos,  estabelecida  em Manaus/AM.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após investigação quanto à regularidade cadastral da
empresa na SEFAZ/AM, constatou-se que a ação fiscal  deflagrada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Manaus foi encerrada em 19/01/2018 sem que tenham sido encontrados
elementos que motivassem a lavratura de auto de infração. Ausência de constituição definitiva do
crédito tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do
arquivamento.

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

066. Processo: 1.14.000.000009/2018-15 Voto: 3099/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Salvador/BA
para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  desobediência  por  parte  de  gerentes  de  instituição
bancária privada. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação nos
autos acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial exarada, tendo em vista
que o numerário já se encontrava bloqueado em face de ordens judiciais anteriormente proferidas.
Relato de que, após a prestação de informações ao Juízo, restou prolatada nova decisão judicial
determinando a desconstituição da penhora. Conduta omissiva não evidenciada. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.14.004.000089/2018-61 Voto: 3097/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 3ª Vara da Subseção Judiciária de
Feira de Santana/BA para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte de servidor
do Departamento de Polícia Técnica daquela localidade. CP, art. 330. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Informação de que as perícias de documentos são realizadas pelo
Instituto  de  Criminalística  Afrânio  Peixoto  (ICAP),  no  Departamento  de  Polícia  Técnica  em
Salvador/BA. Laudo pericial recebido pela Coordenação do Interior e encaminhado diretamente ao
órgão solicitante, no caso, o DPT em Feira de Santana e após à 1ª Delegacia Territorial daquele
município. Ocorrência de falha de procedimento da Secretaria da Coordenação do Interior, que,
apesar de ter adotado medidas no intuito de localizar o laudo solicitado (já não mais em seu
poder), deixou de informar prontamente à Justiça Federal tais providências. Carência de indícios
suficientes para configuração do crime de desobediência.  Conduta omissiva não evidenciada.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

068. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria da 115ª Zona Eleitoral de
Fortaleza/CE dando conta de suposta irregularidade em doação eleitoral  realizada no ano de
2016,  no  valor  de R$ 710,00,  por  pessoa  identificada  como "doadora  inscrita  em programas
sociais". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº
9.504/97 que  as doações devem ser  limitadas  a  10% dos rendimentos  brutos auferidos pelo
doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  não  consta  de  relatório  individual  qual  a  renda
declarada pela doadora, mas apenas sua condição de beneficiária de programa social. A simples
constatação de que a investigada, nessa qualidade, realizou doação à campanha eleitoral não
demonstra materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se levar
em conta que o valor doado neste caso não é expressivo, especialmente quando se considera
que tal quantia fica abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele exercício.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.15.000.000673/2018-19, 709ª Sessão de Revisão, de
26/03/2018,  unânime.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Possíveis  ilícitos  eleitorais  já
comunicados ao Procurador Regional Eleitoral, constituindo objeto de investigação própria. 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.

069. Processo: 1.15.000.000547/2018-64 - Eletrônico Voto: 3115/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria da 118ª Zona Eleitoral de
Fortaleza/CE dando conta de suposta irregularidade em doação eleitoral  realizada no ano de
2016, no valor de R$ 2.500,00, por pessoa identificada como "doadora familiar de beneficiário de
bolsa família". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº
9.504/97 que  as doações devem ser  limitadas  a  10% dos rendimentos  brutos auferidos pelo
doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  não  consta  de  relatório  individual  qual  a  renda
declarada pela doadora, mas apenas sua condição de familiar de beneficiário de programa social.
A simples  constatação  de  que  a  investigada,  nessa  qualidade,  realizou  doação à  campanha
eleitoral  não  demonstra  materialidade  suficiente  para  a  configuração  de  conduta  criminosa,
devendo  se  levar  em conta  que  o  valor  doado  neste  caso  não  é  expressivo,  especialmente
quando se considera que tal quantia fica abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda
daquele  exercício.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.15.000.000673/2018-19,  709ª
Sessão de Revisão, de 26/03/2018, unânime. Materialidade delitiva não evidenciada. Possíveis
ilícitos  eleitorais  já  comunicados  ao  Procurador  Regional  Eleitoral,  constituindo  objeto  de
investigação própria. 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.

070. Processo: 1.15.000.000567/2018-35 - Eletrônico Voto: 3116/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria da 118ª Zona Eleitoral de
Fortaleza/CE dando conta de suposta irregularidade em doação eleitoral  realizada no ano de
2016, no valor de R$ 2.000,00, por pessoa identificada como "doador familiar de beneficiário de
bolsa família". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº
9.504/97 que  as doações devem ser  limitadas  a  10% dos rendimentos  brutos auferidos pelo
doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  não  consta  de  relatório  individual  qual  a  renda
declarada pelo doador, mas apenas sua condição de familiar de beneficiário de programa social. A
simples constatação de que o investigado, nessa qualidade, realizou doação à campanha eleitoral
não demonstra materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se
levar  em  conta  que  o  valor  doado  neste  caso  não  é  expressivo,  especialmente  quando  se
considera que tal quantia fica abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele
exercício. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.15.000.000673/2018-19, 709ª Sessão de
Revisão,  de  26/03/2018,  unânime.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Possíveis  ilícitos
eleitorais já comunicados ao Procurador Regional Eleitoral, constituindo objeto de investigação
própria.  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.

071. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria da 83ª Zona Eleitoral de
Fortaleza/CE dando conta de suposta irregularidade em doação eleitoral  realizada no ano de
2016, no valor de R$ 1.000,00, por pessoa identificada como "doador que se encontra cadastrado
em programa social". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da
Lei nº 9.504/97 que as doações devem ser limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  não  consta  de  relatório  individual  qual  a  renda
declarada pelo doador, mas apenas sua condição de beneficiário de programa social. A simples
constatação de que o investigado, nessa qualidade, realizou doação à campanha eleitoral não
demonstra materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se levar
em conta que o valor doado neste caso não é expressivo, especialmente quando se considera
que tal quantia fica abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele exercício.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.15.000.000673/2018-19, 709ª Sessão de Revisão, de
26/03/2018,  unânime.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Possíveis  ilícitos  eleitorais  já
comunicados ao Procurador Regional Eleitoral, constituindo objeto de investigação própria. 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.

072. Processo: 1.15.000.001093/2018-49 - Eletrônico Voto: 3117/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria da 83ª Zona Eleitoral de
Fortaleza/CE dando conta de suposta irregularidade em doação eleitoral  realizada no ano de
2016, no valor de R$ 1.200,00, por pessoa identificada como "doador recebedor de bolsa família".
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97 que
as doações devem ser limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição. Contudo, não consta de relatório individual qual a renda declarada pelo doador,
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mas apenas sua condição de beneficiário de programa social. A simples constatação de que a
investigada, nessa qualidade, realizou doação à campanha eleitoral não demonstra materialidade
suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se levar  em conta que o valor
doado neste  caso não é expressivo,  especialmente quando se considera que tal  quantia fica
abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele exercício. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  1.15.000.000673/2018-19,  709ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/03/2018,
unânime. Materialidade delitiva não evidenciada. Possíveis ilícitos eleitorais já comunicados ao
Procurador Regional Eleitoral, constituindo objeto de investigação própria. 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.

073. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria da 83ª Zona Eleitoral de
Fortaleza/CE dando conta de suposta irregularidade em doação eleitoral  realizada no ano de
2016, no valor de R$ 200,00, por pessoa identificada como "doadora que se encontra cadastrada
em programa social". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o art. 23, § 1º, da
Lei nº 9.504/97 que as doações devem ser limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  não  consta  de  relatório  individual  qual  a  renda
declarada pela doadora, mas apenas sua condição de beneficiária de programa social. A simples
constatação de que a investigada, nessa qualidade, realizou doação à campanha eleitoral não
demonstra materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa, devendo se levar
em conta que o valor doado neste caso não é expressivo, especialmente quando se considera
que tal quantia fica abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de renda daquele exercício.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.15.000.000673/2018-19, 709ª Sessão de Revisão, de
26/03/2018,  unânime.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Possíveis  ilícitos  eleitorais  já
comunicados ao Procurador Regional Eleitoral, constituindo objeto de investigação própria. 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.

074. Processo: 1.18.003.000020/2016-36 Voto: 3038/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  manifestação  ofertada  perante  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta prática de venda de vagas para o curso de medicina
por instituições de ensino superior particulares. Aduz a represente que foi contatada, através de
redes sociais, por uma pessoa identificada como "Bruna", a fim de negociar a venda de vagas
para o curso de medicina em duas faculdades. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Oficiada para que apresentasse informações adicionais, a representante quedou-se inerte.
Manifestação vaga e genérica, desacompanhada de qualquer elemento capaz de possibilitar a
realização de diligências preliminares destinadas à verificação da verossimilhança das alegações.
Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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075. Processo: 1.20.002.000083/2017-25 Voto: 3104/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de falso
testemunho perante o Juízo da Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT por parte de testemunhas da
empresa  reclamada.  CP,  art.  342.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Verificação de divergências pontuais nos depoimentos acerca do período de contratação e do
vínculo trabalhista. Dolo não evidenciado. Declarações que em nada influenciaram a decisão do
Juízo  quanto  ao  deslinde  da  causa,  tendo  sido  percebidas  durante  audiência  de  instrução  e
desconsideradas por suas eventuais inconsistências. Carência 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.

076. Processo: 1.22.020.000012/2018-11 Voto: 3017/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação criminal  oriunda da Justiça do Trabalho,
dando conta de possível prática do crime previsto no art. 168-A do CP. Em reclamação trabalhista
que tramitou perante a Vara do Trabalho de Cataguases/MG, foi realizado acordo em audiência,
ocasião em que o Juízo determinou à empresa reclamada que apresentasse comprovante de
recolhimento previdenciário de todo o período de contrato de emprego. Em resposta,  a parte
aduziu impossibilidade de comprovar nos autos a regularidade dos recolhimentos previdenciários
e apontou a existência do processo de execução fiscal movido pela União em seu desfavor, tendo
como o objeto  a  cobrança  de débitos  fiscais  da empresa.  Não obstante,  o  Juízo  Trabalhista
promoveu nova intimação da reclamada para que comprovasse nos autos a regularidade dos
recolhimentos previdenciários, e, ante a não comprovação, determinou o encaminhamento das
peças  do  processo  à  Receita  Previdenciária  para  lançamento  e  cobrança  e  ao  MPF  para
apuração de eventual crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese na qual
não restou configurando o crime de desobediência (CP, art. 330), uma vez que tendo o magistrado
determinado à parte que apresentasse comprovante de recolhimento previdenciário de todo o
período de contrato de emprego da parte autora, a empresa não se quedou inerte. Com efeito,
informou  que  os  débitos  previdenciários  de  seus  ex-funcionários  são  objeto  do  processo  de
execução fiscal movido pela União. Não se vislumbra também a prática de crime contra a ordem
tributária, haja vista que a sentença homologatória do acordo, apta a constituir eventual crédito
tributário,  fez  constar,  expressamente,  que  a  transação  era  composta  "100% de  parcelas  de
natureza indenizatórias (") sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária". Dessa
forma, ante a ausência de materialidade, não há também que se cogitar  da prática do crime
previsto  no  art.  337-A do  CP.  Não  há  nas  decisões  judiciais  ou  na  no  requerimento  inicial
formulado pelo reclamante narrativa de fatos que denotem indícios mínimos da prática do crime
de apropriação indébita previdenciária, ou seja, do pagamento de remuneração com recolhimento
da contribuição do empregado, sem repasse à Receita do montante recolhido. O mesmo pode ser
dito em relação aos crimes contra a organização do trabalho, já que não há relato, do reclamante
ou de eventual testemunha, de nenhuma das elementares previstas nos tipos penais do Título IV
do CP. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

077. Processo: 1.23.000.003050/2017-45 - Eletrônico Voto: 3132/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

078. Processo: 1.24.002.000044/2017-89 Voto: 3039/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia  de Fato autuada a partir  de oficio  encaminhado pela  15ª  Vara da Justiça Federal  de
Sousa/PB para que fosse apurada suposta sonegação de contribuições previdenciárias. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese na qual se verifica que o reconhecimento da
situação de segurado empregado somente se estabeleceu a partir do entendimento fixado em
decisão judicial, de modo que não se extrai dos autos elementos que demonstrem o dolo, tanto do
empregado (autor da ação) como do seu empregador, de praticar o delito previsto no art. 337-A do
CP. Ao contrário, percebe-se que a condição de segurado empregado não era considerada por
nenhuma  das  partes,  como  demonstrado  na  petição  inicial,  em  que  a  parte  autora  pede  a
concessão do salario maternidade acreditando ser categorizada como segurada especial. Tendo
em vista que o INSS figurou como parte no processo, sendo de seu conhecimento a relação de
emprego  mantida  entre  a  autora  daquela  demanda  e  seu  empregador,  cabe  a  autarquia
previdenciária a cobrança dos valores que entender devidos no período assinalado pela sentença.
Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.25.000.001523/2018-86 - Eletrônico Voto: 3096/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Paraná  versando  sobre  possível  prática  do  crime  de  dano  contra  o  patrimônio  da  Caixa
Econômica Federal. Relato de que, entre os dias 29 e 30/12/2017, foi arremessada uma pedra
contra  o  vidro  da  agência  da  instituição  bancária,  situada  na  Av.  Winston  Churchill,  em
Curitiba/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência de registro  de
imagens CFTV ou de eventuais 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.

080. Processo: 1.25.006.000148/2017-16 Voto: 3129/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia de sentença proferida nos autos
de reclamatória trabalhista, com vistas à apuração dos crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A
do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação, após diligências, de
que ainda não houve a constituição definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do
STF.  Homologação  do  arquivamento,  ressalvada  a  superveniência  de  novos  elementos,  nos
termos do art. 18 do CPP.

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

081. Processo: 1.25.008.000164/2018-70 - Eletrônico Voto: 3061/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relata o noticiante que teve acesso através das redes sociais de um vídeo, feito por um
vereador da cidade do Rio de Janeiro/RJ, caluniando e difamando cidadãos brasileiros de três
estados  da  Federação:  Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul;  que  os  três  estados
repudiaram a ação desta pessoa; que procurou o MPF para medidas quanto às afirmações feitas
no vídeo. Ao final, o noticiante se comprometeu a encaminhar via e-mail o link que contém o vídeo
citado  na  representação,  para  continuação  e  análise  de  sua  manifestação.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Intimado a complementar a representação que fizera,
o noticiante apenas respondeu que: "o povo do sul espera que esse cidadão, para não falar outra
coisa, seja punido pelo rigor da lei, esperamos que a justiça faça a sua parte pois o povo brasileiro
é soberano". Manifestação vaga e genérica, desacompanhada de qualquer elemento capaz de
possibilitar a realização de diligências preliminares destinadas à verificação da verossimilhança
das alegações. Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

082. Processo: 1.26.004.000083/2018-72 - Eletrônico Voto: 3100/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  INSS  para  apurar  possível  concessão
irregular  do  benefício  de salário-maternidade durante período em que foi  descoberto  suposto
esquema  criminoso  de  concessão  fraudulenta  de  benefícios  previdenciários  na  agência  da
Previdência Social  em Salgueiro/PE. Segurada que não teria comprovado tempo de atividade
rural anterior ao fato gerador do benefício, qual seja, o nascimento do seu filho. CP, art. 171, § 3º.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  indícios  de  fraude  na
concessão  do  benefício,  visto  que  a  investigada  apresentou  farta  e  válida  documentação
comprovando o exercício de atividade rural. Trâmite normal do requerimento e da concessão do
salário-maternidade. Eventual prescrição da pretensão punitiva. Último recebimento do benefício
verificado em 21/10/2008 e,  nessa data,  a segurada contava com apenas 18 anos de idade.
Extinção da punibilidade. CP, art. 109, III c/c art. 115. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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083. Processo: 1.30.009.000209/2017-55 Voto: 2908/2018 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 expediente do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, no qual se relata possível prática do crime de apropriação indébita
previdenciária  por  parte  de  gestores  do  município  de  Arraial  do  Cabo/RJ  ante  a  falta  de
recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  de  uma  agente  comunitária  de  saúde  entre
novembro/2016 e janeiro/2017. CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ informou não haver
procedimento fiscal nem representação fiscal para fins penais relativos à ocorrência em tela, mas
que tal fato será objeto de análise da Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade
Fiscal  (SAPAC).  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  de  valores  eventualmente  não
repassados  ao  INSS  e  que  permitam  ao  Procurador  oficiante  promover  a  imputação.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

084. Processo: 1.32.000.000198/2018-08 - Eletrônico Voto: 2922/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  depoimento  apresentado  à  Polícia  Federal.  Relatou  a
noticiante  que  trabalhou  por  um  mês  como  babá  em determinada  casa  e  que,  na  ocasião,
conheceu a irmã de sua empregadora, que tinha como babá uma menor venezuelana, fato que
configuraria  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo.  Narrou  também  que  a  irmã  de  sua
empregadora é responsável por trazer gasolina da Venezuela para revenda, em carro próprio,
cujo tanque de gasolina é adulterado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No
que concerne à suposta prática de contrabando de gasolina, foi determinada a extração de cópia
do  procedimento  e  o  encaminhamento  a  um  dos  Ofícios  que  compõem  o  Núcleo  Criminal
Exclusivo da Procuradoria da República em Roraima. Quanto ao crime de redução a condição
análoga de escravo,  a Polícia Federal  realizou diligências na tentativa de encontrar a pessoa
noticiada,  no  entanto,  sem  sucesso.  As  tentativas  de  contato  pelo  telefone  informado  pela
noticiante e pesquisas nos sistemas disponíveis para localização da noticiada foram infrutíferas.
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.

085. Processo: 1.34.043.000190/2018-62 Voto: 3019/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação encaminhada pelo  Juízo da 2ª  Vara do
Trabalho  de  Osasco/SP,  dando conta  de  que  determinada pessoa  jurídica  teria  se  valido  de
cartões  de  ponto  ideologicamente  falsos  nos  autos  de  reclamação  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  cartões  de  ponto  apresentados  em  reclamação
trabalhista não parecem se amoldar ao conceito de "documento", para fins de eventual crime de
uso e/ou falsidade documental, na medida em que os horários indicados nos cartões de ponto
demandam comprovação posterior, na fase de instrução processual. De todo modo, ainda que
assim não fosse, observa-se que, no caso concreto, a eventual falsidade dos cartões de ponto
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apresentados  pela  reclamada  foi  aferida  pelo  juízo  trabalhista  com base  em confissão  ficta,
decorrente do depoimento do seu preposto, situação que evidencia a manifesta fragilidade dos
indícios.  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.

086. Processo: 1.36.000.001017/2017-22 - Eletrônico Voto: 3101/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

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 supostas irregularidades alusivas ao recolhimento de contribuições
previdenciárias por parte de uma segurada que, há vários anos, apesar de trabalhar com vendas
de  roupas  e  não  receber  salário,  duas  empresas  repassariam  os  valores  das  referidas
contribuições ao INSS. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oficiada, a Delegacia da Receita Federal em Palmas/TO informou que a investigada é filiada ao
Regime  Geral  de  Previdência  Social  como  contribuinte  individual,  não  como  empregada.
Inexistência  de  contribuições  previdenciárias  feitas  em  nome  da  segurada  pelas  empresas
indicadas pelo representante. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.36.002.000062/2018-21 - Eletrônico Voto: 3058/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. No dia 30/01/2018, utilizando-se de uma tábua para facilitar a abertura da porta, o
investigado  tentou  adentrar  na  agência  dos  Correios  da  cidade  de  Araguaçu/TO objetivando
perpetrar crime de furto, contudo, não logrando êxito em seu desiderato. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não obstante o investigado tenha confirmado, em sede policial, a
sua participação no evento, verificou-se que não houve arrombamento das portas da Agência,
tampouco a ocorrência de qualquer dano a esta. Aliás, o próprio investigado afirmou que desistiu
de  prosseguir  com  a  sua  conduta  diante  da  dificuldade  encontrada  quando  da  tentativa  de
abertura da porta da Agência, embora pudesse persistir utilizando-se de outros meios. 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.
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

088. Processo: JF/PCS-0000054-36.2018.4.01.3826-
RPCR

Voto: 3006/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POÇOS DE CALDAS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes contra a honra (CP, arts. 138, 139 e 140). Veiculação de notícia ofensiva
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à honra de Senador da República. Remessa dos autos pelo Ministério Público Estadual ancorado
na Súmula nº 147 do STJ, uma vez que entendeu tratar-se de crime contra honra de funcionário
público  em razão  de  suas  funções (CP,  art.  141,  II).  O  il.  Procurador  da  República  oficiante
suscitou o conflito negativo de atribuições, ao argumento de que a notícia veiculada na mídia não
guardava relação com o exercício da função de parlamentar. Os autos foram remetidos pelo Juiz
Federal nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não conhecimento da
remessa. 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). Caso em que não se observa ofensa a honra de servidor público no exercício de
suas funções. Ação penal privada. Competência da Justiça Estadual. 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.

089. Processo: JF/PR/UNI-5002312-
23.2017.4.04.7014-AUPRFL -
Eletrônico 

Voto: 3009/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 171, §3º, do
Código Penal, tendo em vista a prisão em flagrante dos investigados quando tentavam instalar
equipamentos  para  retenção  de  cartões  em  caixas  eletrônicos  da  CEF.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  em  favor  da  7ª  Vara  Federal  de
Florianópolis/SC, tendo em vista a existência de inquérito policial em tramite naquela Vara sobre
fatos similares aos do presente apuratório. 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. Ofício oriundo da Vara Federal de
Florianópolis/SC  no  sentido  de  que  os  delitos  perpetrados  em  União  da  Vitória/PR  pelos
investigados não guardam relação com aqueles apurados no inquérito policial em trâmite junto
aquela Vara Federal e que "embora sejam delitos idênticos cometidos pelos mesmos réus (") se
tratam de delitos autônomos, cometidos em lugares e com instrumentos diversos, não havendo
qualquer unidade de desígnios nas ações subsequentes às perpetradas nesta cidade". Ademais,
pontuou que "não há conexão probatória, pois a prova colhida no Juízo de União da Vitória/PR
não interfere na prova aqui colhida e vice-versa". Não ocorrência de conexão ou continência. Não
homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.

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

090. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000013-9-INQ Voto: 3187/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JALES/SP

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 (CP, art. 298). Ação proposta em face do INSS buscando benefício de pensão por
morte  teria  sido  instruído  com  documentação  falsa  (assinatura  falsa  no  livro  de  registro  de
empregados da empresa onde o falecido teria trabalhado). 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  cópia  do  livro  de  registro  de  empregados juntada  ao  processo  não  foi
confecionada pela mulher do de cujus, que buscava o beneficio de pensão por morte para sua
filha. 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)
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Suposto  crime  de  falsificação  de  documento  particular  (CP,  art.  298).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  33  desta  2ª  CCR/MPF).  A falsificação  no  livro  de  registro  de  empregados  da
empresa por terceiro, que não era parte na ação, não ofende 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.

091. Processo: DPF/RDO/PA-00138/2010-INQ Voto: 2983/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE REDENÇÃO

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

Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de expediente do Banco da Amazônia para apurar possível
prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §2º,  III  do  Código  Penal  (Defraudação  de  Penhor).
Investigado  que  obteve  crédito  rural  com  recursos  do  FNO  (Fundo  Constitucional  de
Financiamento do Norte) e teria realizado a venda dos bens adquiridos com o financiamento, bem
como da propriedade sem anuência do credor. Promoção de arquivamento ancorada na falta de
interesse de agir  e justa causa penal,  uma vez que a prescrição do delito ocorrerá em 2019.
Discordância  do magistrado ante a  inadmissibilidade da prescrição virtual  ou antecipada pelo
ordenamento jurídico e o fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Laudo de
Vistoria Técnica que consignou que o cliente/investigado efetivamente adquiriu os bens objeto do
financiamento. Recursos aplicados na finalidade prevista em contrato. Malgrado o investigado ter
efetuado a venda dos bens financiados sem anuência da instituição financeira, o financiamento
em análise não exige garantia real,  mas somente fidejussória. Ausência de bens empenhados
dados em garantia. Hipótese de descumprimento contratual que deve ser enfrentado na esfera
cível.  Materialidade delitiva  não  evidenciada.  Falta  de justa  causa  para  o  prosseguimento da
persecução penal. Precedente da 2ª CCR: 1.23.000.002518/2017-84, 696ª Sessão de Revisão, de
13/11/2017, unânime. Manutenção do arquivamento por fundamento diverso.

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

092. Processo: JF/BG-0001893-51.2016.4.01.3605-
INQ

Voto: 3185/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE BARRA DO GARÇAS

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 1º, Lei 8.137/90). Noticia anônima
relatando  que  dono  de  lotérica  teria  comprado  bilhetes  de  jogos  premiados  dos  verdadeiros
ganhadores para comprovar lucro de empresa lotérica, omitindo assim receitas no ano de 2007.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar das diligências realizadas, não foi
possível confirmar o teor da denuncia apresentada, objeto dos autos. Contudo, consta informação
proveniente da Receita Federal dando conta da existência de crédito fiscal constítuido relativo aos
anos de 2009 e 2010, portanto, condutas posteriores aos fatos ora investigados, que serão objeto
de investigação em procedimento próprio, ante o pedido de instauração de Noticia de Fato pelo
Procurador oficiante. Carência de elementos probatórios aptos a dar continuidade a persecução
penal. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: JF/CE-0004318-72.2015.4.05.8100- Voto: 2843/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.  241-B DA LEI  N°  8.069/90
(ECA).  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  SOBRE  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA DO  CRIME.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C LC 75/93, ART. 62, IV. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em
desfavor de ré, como incurso no artigo 241-B da Lei nº 8.069/90 (ECA). 2. Discordância do Juiz
Federal, ante a existência de indícios de que as imagens contendo pornografia infantil estariam
em programas de compartilhamento, o que, em tese, poderia levar à conduta descrita no art. 241-
A da Lei nº 8.069/90 (ECA). Ademais, pontou que em se tratando apenas do crime previsto no art.
241-B da Lei nº 8.069/90 e não caracterizada a transnacionalidade do delito, a competência para
o processamento e julgamento do feito seria da Justiça Estadual. 3. Autos remetidos à 2ª CCR,
nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Havendo divergência entre o membro
do Ministério Público e o Juiz acerca da capitulação jurídica do crime (embora com evidentes
reflexos no cabimento, ou não, da suspensão condicional), mas oferecida a denúncia, o caso é de
não  conhecimento  da  remessa,  na  medida  em  que  houve  obediência  ao  princípio  da
obrigatoriedade da ação penal e que a emendatio ou mutatio libelli somente pode ser feita quando
da prolação da sentença. 5. O membro do MPF, quando oferece a denúncia, no gozo de sua
prerrogativa da independência funcional, esgota a atividade do Ministério Público, no que tange à
propositura da ação penal,  em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.  6.
Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito ou implícito à 2ª CCR/MPF, portanto, não é
dado o poder de rever o conteúdo dessa manifestação e tampouco a incumbência de ser o revisor
desse juízo de pertinência. Precedente: NF 1.00.000.002945/2015-03, Sessão 641ª, 08/04/2016,
unânime. 7. No caso sub judice, a competência federal justifica-se ante a existência de elementos
que indicam a transnacionalidade da conduta, tal qual apontado no laudo de perícia criminal. 8.
Não conhecimento da remessa.

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

094. Processo: JF-LIM-0001473-07.2017.4.03.6143-
INQ

Voto: 3087/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  43ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
LIMEIRA/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  contrabando  de  cigarros  (CP,  art.  334-A).
Apreensão  de  246  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  246  maços de  cigarro  de  origem estrangeira,  superando o
patamar estabelecido na referida orientação, 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.

095. Processo: JFMG-INQ-0005062- Voto: 2994/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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72.2018.4.01.3800 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO
HORIZONTE/MG

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
08/03/2017 com a ilusão de tributos no valor de R$ 21.920,00 (vinte e um mil, novecentos e vinte
reais). Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da conduta em razão da aplicação da
pena  de  perdimento  das  mercadorias.  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. Caso em que, além do valor dos
tributos iludidos ser superior aquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da ação
delituosa (R$ 20.000,00), tem-se a reiteração da conduta ilícita por parte da investigada, que,
conforme o sistema COMPROT, apresenta outros 2 (dois) autos de infração com apreensão de
mercadorias no ano de 2015. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e
flagrante ocorrência  de lesão  à ordem tributária.  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.

096. Processo: JF/MG-0051043-61.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 3171/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Tributos iludidos
no montante total de R$ 6.284,92 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois
centavos).  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância.
Discordância do Juízo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Consoante recente
decisão  do  STJ  confirmando  a  necessidade  de  alinhamento  jurisprudencial  ao  entendimento
reiterado pelo  Supremo Tribunal  Federal  (Resp nº  1.709.029/MG, Rel.  Sebastião Reis  Júnior,
Terceira  Seção,  DJe  04/04/2018),  incide  o  princípio  da  insignificância  aos  crimes  tributários
federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$
20.000,00  (vinte  mil  reais),  a  teor  do  disposto  no  art.  20  da  Lei  n.  10.522/2002,  com  as
atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. In casu, o
valor dos tributos iludidos é inferior ao limite estabelecido nas referidas portarias. Ausência de
justa causa para a continuidade da persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

097. Processo: JF/PR/CAS-5001988-
26.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3242/2018 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 dos investigados com a ilusão
de tributos no valor total de R$ 12.010,60. Promoção de arquivamento com base no princípio da
insignificância. Discordância do magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c
o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele
tido como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se
que a reiteração  da conduta ilícita  obsta  a  incidência  da tese da  bagatela.  Investigados que
apresentam outros 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
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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.

098. Processo: JF/PR/CAS-5002791-
09.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3238/2018 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$  7.506,77.  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  4  (quatro)  autos  de  infração  com apreensão  de  mercadorias  nos  últimos  cinco  anos.
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 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.

099. Processo: JF/PR/CAS-5003212-
96.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3244/2018 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  total  de R$ 2.649,65.  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
apresentam outros autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos 5 anos. Hipótese
de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação
de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

100. Processo: JF/PR/CUR-5025165-
39.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3186/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART.
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344).  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. 1. Trata-se
de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de coação no curso do processo
(CP, art. 344), diante da noticia de que reclamado em demanda trabalhista teria ameaçado o autor
da ação e sua família, para que ele assinasse um acordo que colocasse fim no processo. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  por  ausência  de
materialidade delitiva, já que o reclamante teria negado a suposta ameaça, de forma que o relato
de sua filha  acerca da ameaça restaria  isolado nos autos.  3.  O Juízo  Federal,  por  sua vez,
discordou das razões invocadas pelo membro do parquet, já que há outros elementos de prova
nos autos e diligencias passíveis de serem realizadas. 4. No atual estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente da não ocorrência de crime, da presença de causa excludente
da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, como bem
observou o magistrado, o advogado do reclamante foi quem teria avisado o juízo trabalhista das
supostas ameaças, consignando, inclusive, que a ausência do reclamante as audiencias estaria
possivelmente se dando por conta das referidas ameaças. Contudo, a oitiva do causídico sequer
foi realizada. Ainda, o fato do reclamante, pessoa idosa de 82 anos, não ter confirmado o teor da
denuncia que sua filha fizera, inclusive registrando Boletim de Ocorrencia, não é capaz de, por si
só, justificar o arquivamento dos autos quando presentes indícios relevantes da ocorrência do
crime. 6. Somente após o exaurimento das diligências capazes de bem esclarecer o ocorrido, é
que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem elementos suficientes para deflagrar a
ação penal ou se deve promover o arquivamento do apuratório. 7. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

101. 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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 323,37 (trezentos e
vinte e três reais e trinta e sete centavos). Promoção de arquivamento fundada na aplicação do
princípio  da  insignificância.  Notícia  de 2  reiterações na prática do delito  de descaminho  pela
investigada. Aplicação do art. 28 do CPP. Valor da mercadoria apreendida (R$ 646,74) abaixo da
cota de isenção fixada pela Receita Federal1 do Brasil em US$ 300,00 (trezentos dólares dos
Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no
País por via terrestre, fluvial ou lacustre, que se enquadram nos critérios estabelecidos no art. 33
da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010. Autuação baseada meramente na quantidade de itens
superior  ao  patamar  previsto  na  referida  instrução.  Conduta  que  consiste  em  infração
administrativa, atípica na esfera criminal. Precedente do STJ: "[...] o valor total das mercadorias
está  dentro  do  valor  da  cota  de  isenção  da  Receita  Federal,  sendo  o  fato  atípico.  Assim,
desimporta se em outras ocasiões o acusado cometeu o delito de descaminho. ["] No caso em
tela,  o  valor  total  das mercadorias ["]  qual  seja,  US$:  216,00,  se encontra dentro da cota  de
isenção  da  Receita  Federal,  que  é  de  US$:  300,00.  Ademais,  as  mercadorias  não  eram de
importação proibida e, pela pouca quantidade [...] não é possível afirmar que possuíam destinação
comercial.  Assim, não há que se falar em cometimento do crime de descaminho no caso em
apreço. Não havendo prática de crime, mas sim conduta atípica, uma vez que a importação se
seu dentro do valor permitido - cota de isenção - ainda mais irrelevante o fato de o denunciado
porventura já ter cometido delito de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a absolvição em face
da atipicidade é medida que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 08/06/2017, publicado em 16/06/2017). Insistência no arquivamento.

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

102. 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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV,
do CP. Apreensão de 50 (cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados
da documentação comprobatória de sua regular introdução no país em 09/05/2017. Promoção de
arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do magistrado, tendo em vista
que, após o auto de infração objeto destes autos, o investigado teria tido outras duas autuações
pela mesma conduta. 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".  Não obstante a quantidade de maços
fique  aquém daquele  tido  como parâmetro  para  aferição  da insignificância  da ação  delituosa
previsto na referida orientação, tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Investigado que apresenta outros 2 (dois) autos de infração posteriores ao fato
ora  em análise.  Hipótese  de  habitual  praticante  do  delito.  Com efeito,  a  prática  reiterada  da
mesma conduta  delitiva  impede que  o  fato  seja  considerado  como destituído  de significação
penal. É que a recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra
que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede que o fato
se  apresente  como insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes (STF,  HC nº  112.597/PR,  2ª
Turma,  Rel.  Ministra  Cármen  Lúcia,  DJe).  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.

103. Processo: JF-SOR-0008148-85.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3246/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em
razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do investigado com a
ilusão de tributos no valor total de R$ 3.377,39. 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
apresenta outros autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos 5 anos. Hipótese
de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação
de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

104. Processo: JF/SP-0016221-27.2017.4.03.6181-
PIMP

Voto: 3178/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
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DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (Código
Penal,  artigo  171,  §3º),  em  razão  da  realização  de  dois  saques  indevidos  de  benefício
previdenciário  após  o  óbito  da  titular.  MPF:  promoção de  arquivamento,  com fundamento  na
Orientação nº 4 da 2ª CCR. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV da LC 75/93. Nos casos em que o recebimento indevido é de até no máximo 03 (três) parcelas
de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  dos  titulares,  evidencia-se  a  inexistência  de  dolo
específico  de  obter  vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Isso  porque  os  valores  sacados
indevidamente são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do
titular  do  benefício.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF.  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.

105. Processo: 1.05.000.000055/2018-15 Voto: 3170/2018 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral.  Noticia  de que a
prefeiturado Município de Quipapá/PE teria organizado um campeonato de futebol, cuja inscrição
era  feita  mediante  apresentação  de  documento  com  foto  e  título  de  leitor.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, não há informação nos autos que o referido
torneio prestou-se a promover propaganda eleitoral ou aliciamento de eleitores. Inexistência de
indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na apuração. Homologação
do arquivamento.

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

106. Processo: 1.29.000.004138/2017-61 - Eletrônico Voto: 2992/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  descrito  no  art.  122  do  Código  Penal.
Compartilhamento por meio do watsapp de história em quadrinhos que mostra como se suicidar
com uma corda. Possível crime de induzimento ou instigação ao suicídio (CP, art. 122). Remessa
dos autos pelo Ministério Público Estadual, considerando que a imagem em questão circula na
internet  e  watsapp,  com livre  circulação  no  território  nacional.  O il.  Procurador  da  República
oficiante promoveu o declínio, aduzindo que inexiste qualquer elemento de informação capaz de
justificar a competência da Justiça Federal, aplicando o Enunciado nº 50 desta 2ª CCR, que assim
dispõe: "O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai,
somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal".
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Compulsando os autos, verifica-
se ausência  de indícios de transnacionalidade da conduta.  Competência  da Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual
para persecução do delito. Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser
dirimido pela Procuradora-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1
do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678,
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.
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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.

107. Processo: DPF/DVS/MG-00178/2017-INQ Voto: 2982/2018 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  MOEDA FALSA (CP,  ART.  289,  §  1º).  EXISTÊNCIA DE
OUTRO  IPL  SOBRE  CRIME  IDÊNTICO  ENVOLVENDO  O  MESMO  SUSPEITO.  LAUDO
PERICIAL ATESTANDO TRATAR-SE DE FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO INSTRUMENTAL. FACILIDADE NA COLHEITA DE PROVAS E
NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar o delito previsto no art. 289, §1º do Código Penal (crime
de moeda falsa), tendo em vista o repasse de uma nota de R$ 50,00 falsa em estabelecimento
comercial. 2. O Procurador da República oficiante, com base no laudo pericial realizado no bojo
das investigações, promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, uma vez
que tratava-se de falsificação grosseira, incidindo, portanto, a Súmula 73 do STJ. 3. Embora o
laudo  pericial  concernente  a  presente  investigação  tenha  concluído  tratar-se  de  falsificação
grosseira,  tramita  outro  IPL envolvendo  o  mesmo  investigado  pela  prática  de  crime  idêntico
perpetrado 8 dias antes, no qual consta laudo pericial atestando ser a falsificação não grosseira.
4. Ambos delitos foram perpetrados pelo mesmo investigado em circunstâncias idênticas, tendo
ele, inclusive, confirmado o repasse das notas falsas e que, apesar dele ter afirmado desconhecer
a falsidade, a autoridade policial, em seu relatório, consignou que a introdução das notas falsas
em circulação se deram de forma dolosa pelo  agente.  5.  Assim, tem-se que a ocorrência de
crimes  idênticos,  em espaço  de  tempo  diminuto  e  que  visavam beneficiar  o  mesmo agente,
denota probabilidade de que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstancias
elementares possa auxiliar na compreensão do conjunto das condutas, demonstrando, assim, a
conexão instrumental entre elas (CPP, art. 76, III). Ademais, verifica-se que o declínio do presente
apuratório  não  favorece  a  colheita  de  provas  nem  a  instrução  processual  daquele  IPL  de
competência federal. Precedente STJ (CC 153853, Min Sebastião Reis Júnior, 21/09/2017) 6. E
evidente a conexão delituosa e nesse caso, afasta-se a regra do art. 78, II,  do Código Penal,
cabendo a Justiça Federal o processo e julgamento dos crimes em questão. 7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

108. 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
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,
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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: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  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. Restou vencida a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

109. Processo: DPF-BAR/BA-00311/2017-IPL Voto: 3091/2018 Origem:  SJUR/PRM-BA  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/GUANAMBI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos Correios situada em
Santana, Bahia. CP, art. 157, § 2º, I, II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª
CCR). Constata-se dos autos que foram subtraídas as quantias de R$ 13,38 (treze reais e trinta e
oito centavos) pertencentes à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 10.509,02 (dez
mil, quinhentos e nove reais e dois centavos) pertencentes ao Banco Postal. Danos ao serviço
postal não evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos,
furtos ou destruição de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

110. Processo: JFRJ/SJM-0026030-
15.2014.4.02.5101-INQ

Voto: 2986/2018 Origem:  GABPRM3-LFPLG  -
LUCIANA  FERNANDES  PORTAL
LIMA GADELHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurada para apurar possível crime de posse irregular de arma de fogo (Lei
10.826/03, arts. 12 e 16). Apreensão de armas de fogo em sede de empresas privadas. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  33  "  2ª  Câmara).  O  Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a
competência para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento,
que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 128.616/PR, DJe
18/03/2015;  CC  132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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111. Processo: 1.15.000.001170/2018-61 Voto: 2995/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Professor que estaria ministrando determinado curso sem ter capacitação para tal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta em tela não acarreta
lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados
podem configurar, em tese, crimes de estelionato e/ou contra as relações de consumo. Prejuízo
restrito aos particulares. Precedente 2ª CCR: IPL Nº 00134/2015 (668ª sessão, de 12/12/2016,
unânime). Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

112. Processo: 1.25.000.000863/2018-90 - Eletrônico Voto: 3000/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando suposta prática de diversos delitos perpetrados em
determinado campo de futebol (consumo de drogas, perturbação do sossego, ameaça e porte
ilegal de armas). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
(CF,  art.  109,  I  e IV).  Carência  de elementos capazes de legitimar  a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

113. Processo: 1.25.000.001449/2018-06 - Eletrônico Voto: 3081/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima feita perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, noticiando possível prática do delito de apologia de fato criminoso ou de autor de
crime (CP, art. 287). Relato de que um youtuber em livro destinado ao público infantil teria incitado
e feito apologia a crime por meio de uma página nomeada "casa, mata ou trepa". O noticiante
informou, ainda, que a obra não conta com restrição de idade. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). O crime em questão não tem como vítima a União, suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência de qualquer das hipóteses de atração da competência da Justiça Federal previstas no
art. 109 da Constituição Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

114. Processo: 1.25.000.001656/2018-52 - Eletrônico Voto: 3156/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crime  de  preconceito/descriminação  (art.  20  da  Lei  nº
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7.716/1989). Relato em Sala de Atendimento ao Cidadão de que o indiciado teria afirmado, em
entrevista a determinada rádio, que o povo sulista seria "idiota e miserável". Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de internacionalidade na conduta
encetada. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a investigação do feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

115. Processo: 1.26.001.000454/2017-65 - Eletrônico Voto: 2991/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão  noticiando  suposto  estelionato  praticado  em  detrimento  de  particular.  Determinada
financeira que, em razão da desistência do negócio,  não teria devolvido as taxas pagas pelo
representante. 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.

116. Processo: 1.28.000.000571/2018-45 - Eletrônico Voto: 3083/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  uso  de  documento
ideologicamente falso (art. 299 c/c art. 304, ambos do CP). Representação noticiando o conluio de
3 (três) órgãos públicos no registro fraudulento de imóvel pertencente a sociedade empresária.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime imputado a servidores de
órgãos estaduais  e municipais.  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.

117. Processo: 1.28.000.000982/2018-31 - Eletrônico Voto: 2993/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a organização do trabalho. Empresário que teria implantado
cerca natural de aproximadamente 18 metros de extensão restringindo, assim, o livre acesso à
praia e dificultando o livre exercício do trabalho pelos demais comerciantes do local. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar
e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de
que  "a  lesão  a  um  restrito  número  de  trabalhadores  de  uma  pequena  empresa  não  tem
significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda
mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o
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CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas
trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a
competência  para  a  Justiça  Federal"  (NF  nº  1.24.000.000526/2016-78,  unânime,  4ª  Sessão
Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra
a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos
dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Outrossim, ante a
possível ocorrência do crime de ocupação irregular de terreno de marinha, tem-se que o fato já é
objeto de ação 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.

118. Processo: 1.29.012.000138/2017-52 - Eletrônico Voto: 2974/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Noticia de fato sigilosa, autuada a partir de representação na Sala de atendimento ao cidadão,
para apurar  possível  crime de pedofilia  (Lei  nº  8.069/90,  arts.  240 e 241).  Suposto grupo de
pedófilos atuando em determinado município. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Ausência de elementos que indiquem transnacionalidade na conduta ou indícios de
divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de relacionamento
que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à
internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje 29/06/2015).
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

119. Processo: 1.30.001.001149/2018-49 Voto: 3004/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157). Relato de particular sobre assalto em sua
casa  por  indivíduos  se  passando  por  agentes  da  Polícia  Federal.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora os infratores estivessem caracterizados como
agentes da Polícia Federal não se observa que a conduta praticada tenha sido em detrimento de
bens, serviços ou interesses da União, mas sim contra o dono do imóvel. O fato de os indivíduos
estarem com vestimentas e objetos falsificados a fim de se passarem por Polícia Federal não atrai
a  competência  da  justiça  Federal  (STJ,  RHC  82521,  5ª  Turma,  Rel.  Min  Jorge  Mussi,  DJe
23/06/2017). Eventuais prejuízos em detrimento do patrimônio e boa-fé de particular. Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

120. Processo: 1.30.002.000042/2018-73 Voto: 2979/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao
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Cidadão,  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  contra  a  economia  popular  e/ou  contra  as
relações de consumo. Narra o noticiante que teria aportado valores para fins de investimento,
porém aludida empresa não teria honrado com o acordado. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 -  2ª  CCR).  Nos crimes contra  os consumidores,  estando ausente atividade
bancária  que  possa  configurar  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86),
apontam para prejuízo exclusivo a 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 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.

121. Processo: 1.34.001.002561/2018-37 Voto: 3089/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). O Investigado teria atribuído-
se título de Doutor que não lhe é cabível, mesmo antes de defender sua tese. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR).  Inexistência  de  apresentação  de diploma falso
perante  órgãos  públicos  federais,  além  de  não  haver  referência  a  universidades  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.

122. Processo: 1.34.004.000482/2018-61 Voto: 3005/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra praticado por advogado em detrimento de outro
causídico.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Crime  contra  particular
perpetrado por particular.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

123. Processo: 1.34.018.000103/2018-84 - Eletrônico Voto: 3084/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão noticiando suposto crime de homicídio (CP, art. 121). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  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
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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.

124. Processo: 1.34.043.000176/2018-69 Voto: 2980/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA,
Terceira  Seção, DJe de 25.06.2012).  Situação que não se assemelha aos precedentes desta
Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal (Processo
nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel.  Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº
594, julgado em 20.03.2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Rel. José
Osterno Campos de Araújo, Sessão nº 611, julgado em 10.11.2014). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

125. Processo: 1.30.001.001306/2018-16 Voto: 2984/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta apologia e incitação a crimes contra a dignidade sexual em letras de
músicas  funk  lançadas  por  cantores  nacionais.  Remessa  dos  autos  pelo  Ministério  Público
Estadual,  por  entender  ser  de competência  do MPF a apuração de conteúdos impróprios  ou
ofensivos  difundidos  nacionalmente  via  rádio  e  TV.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio,  aduzindo que inexiste  elemento indicativo de ofensa a bem, serviço ou
interesse federal, bem como notícia de que o fato narrado se encontre previsto em tratado ou
convenção internacional e que sua consumação tenha ultrapassado as fronteiras nacionais, sendo
que o fato de ter sido supostamente perpetrado via internet, rádio ou TV não é capaz de atrair a
competência federal para o caso. Competência da Justiça Estadual. 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° 1.34.004.000888/2017-63, Relator: Franklin Rodrigues da Costa, julgado, à
unanimidade,  na  Sessão  de  Revisão  nº  694,  em  23/10/2017).  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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Homologação de Arquivamento

126. Processo: DPF/AM-00799/2013-INQ Voto: 3204/2018 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Saques
indevidos  do  benefício  após  a  morte  da  titular,  que  ocorreu  compreendendo o período  entre
01/09/2003 a 31/05/2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A pena máxima
abstratamente  cominada  ao  crime  é  de  seis  anos  e  oito  meses  de  reclusão,  com  prazo
prescricional de 12 (doze) anos, conforme a regra do artigo 109-III do Código Penal, que será
atingido em breve. Além do mais, até o presente momento não houve êxito na identificação do
autor dos saques irregulares. Prescrição iminente. 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.

127. Processo: DPF/CAX-00137/2008-INQ Voto: 3168/2018 Origem:  GABPRM2-HRP -  HIGOR
REZENDE PESSOA

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Particular teria sido
encontrado  portando 13  (treze)  cartões  bancários  para  saques  de  benefícios  previdenciários.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Conforme informações do INSS, não
houve indício de fraude nos beneficios investigados. Oitiva do investigado que restou prejudicada
em virtude do seu quadro de esquizofrenia paranoide. Fatos que datam do ano de 2008, sem que
tenha sido comprovada a materialidade delitiva,  posto  que não foi  possível  detectar  o efetivo
cometimento de fraudes documentais  para obtenção de benefícios ou a utilização de cartões
magnéticos para realizar saques fraudulentos, fazendo incidir a Orientação nº 261 desta 2ª CCR
ao caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

128. Processo: DPF-OPE-00035/2017-INQ Voto: 3181/2018 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de posse irregular de arma de fogo (Lei n° 10.826/03). Estrangeiro teria
sido detido carregando no porta mala de seu carro uma espingarda, de uso permitido em seu
país, ao tentar entrar em território brasileiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
No caso, tem-se que não houve consumação do crime, já que o investigado foi detido em zona
primária  de fiscalização na ponte  binacional,  antes  mesmo de adentrar  no território  nacional.
Tendo em vista que o crime de porte de arma de fogo é de perigo abstrato, esta não admite a
forma tentada. Não ocorrência 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.

129. Processo: DPF/SAL/PE-00035/2013-INQ Voto: 3003/2018 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado (art. 155, §4°, IV, do CP). Subtração de dois
malotes empresariais na Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Esgotamento das diligências complementares requeridas. Ausência de informações
acerca dos indivíduos responsáveis pela subtração noticiada, os quais não forma identificados
pelas  câmeras  de  segurança,  bem  como  de  indícios  sobre  a  participação/facilitação  dos
empregados  da  instituição  financeira  ou  dos  vigilantes  no  delito.  Inexistência  de  elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento.

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

130. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000079-9-INQ Voto: 3175/2018 Origem:  GABPRM2-JRP  -  JOSE
RUBENS PLATES

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

Ementa: Inquérito policial. Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Noticia de
apresentação  de  documento  supostamente  falso,  utilizado  como  prova  em  habilitação  de
processo judicial no qual se pleiteia pensão por morte. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC
75/93).  Diligências.  No  caso,  verificou-se  que  os  documentos  utilizados  eram  verdadeiros,
havendo erro na grafia dos nomes, possivelmente por erro material na expedição do documento.
Ausência de dolo em utilizar documento ideologicamente falso perante a justiça. Inexitência 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.

131. Processo: PRM-JND-3422.2018.000019-9-INQ Voto: 3163/2018 Origem:  GABPRM1-JLPK  -  JOSE
LUCAS PERRONI KALIL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (art. 155, §4°, I, combinado com o art. 14, II, ambos do
CP). Invasão em agência da Caixa Econômica Federal que causou danos a um dos caixas de
autoatendimento.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Materialidade  comprovada.  Ausência  de  informações  acerca  do  indivíduo  responsável  pela
possível pratica do delito, o qual não foi identificado pelas câmeras de segurança, bem como não
houve a detecção de impressões digitais no local dos fatos. Inexistência de elementos mínimos da
autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000278-0-INQ Voto: 2978/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito  policial.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Particular  teria  deixado  de  cumprir
determinação da 1ª Vara do Trabalho de SJRPRETO/SP no sentido de depositar mensalmente,
em conta judicial, os valores relativos aos alugueis provenientes de locação de imóvel. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Caso em que a investigada deixou de efetuar os
depósitos mensais em razão de ter desocupado o imóvel. 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

133. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000371-0-INQ Voto: 3184/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de desobediência (CP, art.  330). Suposto descumprimento de decisão
proveniente  de  juízo  trabalhista  consistente  na  não  apresentação  de  documentos  que
comprovassem a penhora sobre aluguel de imóvel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  No caso,  em oitiva  o  investigado  esclareceu  que,  após  a  notificação  judicial,  foi
apresentado uma petição junto ao juízo trabalhista solicitando prazo de 30 dias para os devidos
depósitos e comprovações, ocasião na qual apresentou o comprovante de depósito dos meses
atrasados. Posterior cumprimento da determinação judicial. Inexistência de conduta voluntária e
consciente voltada a desobedecer determinação judicial. Homologação do Arquivamento.

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

134. Processo: SRPF-AP-00225/2016-INQ Voto: 3182/2018 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática de crime de estelionato em detrimento do
INSS, em virtude da acumulação indevida de beneficio assistencial a pessoa com deficiência com
o exercício de atividade laboral (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Oitiva da irmã do investigado, sua curadora, que afirmou que era ela quem providenciava
as vagas de trabalho para seu irmão, portador de doença mental, com o intuito de inseri-lo no
convívio  social  visando  uma  melhoria  do  seu  quadro  clínico.  Ainda,  declarou  não  saber  da
proibição de tal conduta, já que seu irmão era enquadrado nas vagas reservadas a portadores de
necessidades especiais. Dolo não evidenciado. Entendimento da 2ª Câmara no sentido de que o
exercício de atividade remunerada concomitantemente com a percepção do referido benefício
revela, sobretudo, a necessidade de o investigado prover a sua própria subsistência, não sendo
tal fato suficiente para enquadrar a conduta como ardil ou artifício apto a caracterizar a prática do
crime de estelionato majorado. Atipicidade da conduta investigada. Precedentes: Procedimento nº
0007764-20.2014.4.05.8100, 628ª Sessão de Revisão, de 21/09/2015, unânime; Procedimento nº
0001021-83.2015.4.03.6137,  665ª  Sessão  de  Revisão,  de  07/11/2016;  IPL  nº  5005897-
75.2015.4.04.7104, 665ª Sessão de Revisão, de 07/11/2016. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

135. Processo: 1.00.000.016888/2017-01 - Eletrônico Voto: 2988/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  Divisão  de  Fiscalização  para  Erradicação  do
Trabalho Escravo, encaminhando relatório de fiscalização em propriedade rural do município de
Candeias do Jamari/RO. Crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Caso em que não se vislumbram a
submissão a  trabalhos  forçados,  jornadas exaustivas,  cerceamento do meio  de  transporte  ou
vigilância ostensiva, muito embora restaram caracterizadas condições precárias de trabalho, as
quais, inclusive, ensejaram autuação do empregador. Oitiva dos trabalhadores que informaram
cumprir  jornada de trabalho  de 8hs  diária  com intervalo  para o  almoço e descanso  semanal
remunerado,  sendo-lhes facultado a saída da localidade aos finais  de semana,  o  que muitas
vezes não ocorria por questões climáticas e dificuldade de acesso da região. Ademais, consta que
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o  empregador  fornecia  alimentação  e  material  de  higiene  pessoal  de  forma  gratuita  aos
trabalhadores. Por fim, cumpre destacar o consignado pelo il. Procurador da República oficiante
que apesar  das  condições  não  adequadas de  moradia,  higiene  e  trabalho  vivenciadas  pelos
trabalhadores  "lamentavelmente,  o  quadro  fático  evidenciado  nos  autos  representa  a  difícil
realidade das condições de inúmeros trabalhadores rurais que se encontram à margem das leis
trabalhistas e dos direitos por ela assegurados" e que "o empregador buscou mitigar, na medida
do possível, a dureza da realidade das condições precárias ali existentes (...)". 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.

136. Processo: 1.13.000.000181/2018-06 - Eletrônico Voto: 3086/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de tráfico de pessoas. Representação de particular noticiando que
sua sobrinha teria ido para a Suíça passar 10 dias e, após esse prazo não teria voltado nem
entrado em contato com a família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a
realização de diligências, não foi possível confirmar o teor da denúncia. Ainda, decorrido um ano e
seis  meses da denúncia,  não foi  possível  encontrar a denunciante para obtenção de maiores
informações que possam provar a materialidade do fato. 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.

137. Processo: 1.13.002.000037/2017-61 Voto: 3173/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TEFÉ-AM

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Denuncia anônima
dando  conta  que  beneficiária  do  INSS estaria  executando  atividades  de  roçado.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Beneficiária denunciada recebe benefício de Amparo
Social  a pessoa portadora de deficiência.  Informação do INSS no sentido de não se verificar
indícios de fraude no recebimento do referido benefício. Denuncia desacompanhada de elementos
probatórios mínimos aptos a deflagrar  persecução penal.  Inexistência  de indícios mínimos de
prática criminosa. 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.

138. Processo: 1.14.000.000334/2017-99 Voto: 2981/2018 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
9ª Vara da Seção Judiciária  da Bahia,  por  parte  de Diretora de Assistência  Farmacêutica de
Secretária de Saúde. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em a decisão
judicial determinava o fornecimento de 60 compridos de determinado medicamento e em razão
das regras internas da secretaria de saúde, foram fornecidos apenas 50 comprimidos. Situação
posteriormente contornado pelo  órgão responsável  pelo  fornecimento.  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
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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.

139. Processo: 1.15.000.000546/2018-10 - Eletrônico Voto: 2975/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 118ª Zona Eleitoral
de Fortaleza, tendo em vista que beneficiária do Bolsa-Família teria realizado doação à campanha
eleitoral de candidato no ano de 2016. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio. 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. A simples constatação de que o investigado é
beneficiário  de  programa  social  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade  suficiente  para  a  prática  de  conduta  criminosa  de  estelionato,  sobretudo
considerando que o valor doado (R$ 200,00) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de
renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91. Elementos de informações até então colhidos
não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Por fim, cumpre destacar que possíveis
ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o fato aqui narrado já foi
comunicado  ao  Procurador  Regional  Eleitoral.  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.

140. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
(PACAJUS),  informando  acerca  de  doação  eleitoral  no  valor  de  R$  800,00  à  campanha  de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.

141. Processo: 1.15.000.000744/2018-83 - Eletrônico Voto: 2977/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
(PACAJUS),  informando acerca de doação eleitoral  no valor  de R$ 1.000,00 à campanha de
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candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.

142. Processo: 1.15.000.000775/2018-34 - Eletrônico Voto: 3079/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Relato feito, com base em
denúncia anônima, de autodeclaração racial possivelmente falsa para fins de acesso às vagas
reservadas candidatos negros, pardos ou indígenas, perante a Universidade Federal do Ceará "
UFC. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). No caso, a UFC respondeu que o aluno
em questão teve sua condição de cotista deferida, estando regularmente matriculado. Inexistência
de critérios fixos para determinação do enquadramento racial. Subjetividade do conceito "raça".
Declaração  baseada  na  íntima  convicção  do  indivíduo.  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.

143. Processo: 1.15.000.000825/2018-83 - Eletrônico Voto: 3078/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Relato que beneficiário
de programas sociais teria feito doação eleitoral acima do limite permitido pela lei. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A simples participação do indivíduo em programa social não
configura o delito de estelionato. Ademais, a doação calculada era de baixo valor (675,00), a qual
foi realizada através de prestação de serviços ou de cessão de bens, e não por meio de valores
em espécie. 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.

144. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 3.440,00 à campanha de
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candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado. A simples constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de qualquer natureza. Além disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável
em dinheiro, correspondente a cessão de veículo de sua propriedade. Por fim, cumpre destacar
que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o fato aqui
narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral. 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.

145. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 1.000,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado. A simples constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de qualquer natureza. Além disso é de se levar em conta que que o valor doado é inferior a 10%
do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do ponto
de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise
na seara eleitoral, uma vez que o fato aqui narrado já foi comunicado ao Procurador Regional
Eleitoral. 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.

146. Processo: 1.15.000.001067/2018-11 - Eletrônico Voto: 3154/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 2.000,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
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análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.

147. Processo: 1.15.000.001111/2018-92 - Eletrônico Voto: 3002/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 1.000,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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: 1.15.000.001369/2018-99 - Eletrônico Voto: 3077/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que teria prestado
declarações falsas em sede de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inciso  IV).  Caso  em que o  julgador  se  equivocou  quanto  à  interpretação  do  testemunho
prestado,  alegando que depoimento fora  confuso e inseguro.  Da análise do depoimento,  não
restou comprovado que  a testemunha tenha prestado  informação falsa.  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.

149. Processo: 1.18.003.000400/2017-51 Voto: 3010/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: PIC. Suposta prática de crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Informação de que, após
representação anônima, foi  instaurado procedimento a fim de apurar possível  estupro coletivo
praticado por professor de universidade federal, aquele arquivado por ausência de materialidade
delitiva.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não obstante  tenha restado
evidenciada  a  materialidade  delitiva,  uma  vez  que  não  se  comprovou  a  existência  do  delito
imputado  ao  servidor  federal,  não  foi  possível  identificar  a  autoria  do  delito  de  denunciação
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caluniosa,  mesmo  após  a  realização  de  diversas  diligências  empreendidas  neste  sentido.
Inexistência de linha investigativa capaz de esclarecer a autoria delitiva. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.24.000.002072/2017-51 - Eletrônico Voto: 2989/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento por parte do Conselho Federal de Enfermagem de cópia de
procedimento administrativo envolvendo determinado presidente de Conselho Regional,  o qual
teria publicado indevidamente, em rede social, lista de profissionais de enfermagem em débito
com o órgão de fiscalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos
autos,  verifica-se que não há evidências da prática de ilícitos penais, mas sim fato que pode
caracterizar ilícito passível de indenização na esfera cível. Materialidade delitiva não evidenciada.
Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.24.001.000053/2017-80 Voto: 3090/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
estelionato  qualificado,  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP,  em decorrência  de  doação  feita  a
campanha de candidata por beneficiário do programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com os documentos fornecidos no processo, verificou-se que
os beneficiario se enquadra nos requisitos do pograma. Ainda, a suposta doação consiste na
cessão de um veículo para utilização na campanha eleitoral de sua irmã. Ausência de indícios de
prática criminosa. Homologação do arquivamento.

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

152. Processo: 1.26.000.000351/2018-96 - Eletrônico Voto: 3158/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  estelionato  majorado (CP,  art.  171,  §3º,  do CP).  Possível
recebimento indevido de seguro-desemprego concomitante a atividade remunerada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Verificação que recebimento do seguro-
desemprego  se  deu  em  período  posterior  ao  vínculo  trabalhista.  Crime  não  configurado.
Homologação do arquivamento.

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

153. Processo: 1.26.004.000080/2018-39 - Eletrônico Voto: 2973/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

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

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

154. Processo: 1.28.000.000383/2017-36 Voto: 3164/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social " INSS em razão do recebimento de benefício
previdenciário concomitante a atividade remunerada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligências.  Informação  dando  conta  da  morte  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

155. Processo: 1.29.000.000645/2018-14 - Eletrônico Voto: 3082/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de fraude em certame público (CP, art. 311-A). Denuncia referente
à exclusão de candidato do ENEM que portava pen-drive não admitido pelo concurso. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após expressa permissão do candidato, foi analisado
o dispositivo eletrônico bem como o material que nele continha. Não há indícios de que o objeto
pudesse configurar como ponto eletrônico e o conteúdo do aparelho nada tinha a ver com a prova
que estava sendo realizada pelo candidato. Ausência de justa causa para instauração de inquérito
policial. Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: 1.30.005.000562/2017-75 Voto: 2985/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Estelionato  em face  de  correntista  da  CEF.  Saque  fraudulento.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Informação  proveniente  da  CEF no
sentido de que houve o ressarcimento do valor sacado indevidamente. Ausência de informação
sobre testemunhas, bem como imagens do circuito interno de vigilância da agência em razão do
tempo transcorrido. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa
capaz de esclarecê-la.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução. Homologação do
arquivamento.
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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.

157. Processo: 1.30.010.000098/2018-29 - Eletrônico Voto: 2990/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão relatando
várias irregularidades perpetradas por determinada empresa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia confusa e desacompanhada de elementos concretos sobre a
prática  de  delitos.  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.

158. Processo: 1.30.010.000173/2018-51 - Eletrônico Voto: 3157/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  praticado  em  desfavor  do  INSS,  tendo  em  vista  o  possível
recebimento  irregular  de  benefício  previdenciário,  em  virtude  da  acumulação  indevida  de
aposentadoria por invalidez com o exercício de atividade laboral (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que é proprietário de loja que confecciona
chaves,  tira  cópias,  encadernação  e  platificação  de  documentos.  Dolo  não  evidenciado.
Entendimento  da  2ª  Câmara  no  sentido  de  que  o  exercício  de  atividade  remunerada
concomitantemente com a percepção do referido benefício revela, sobretudo, a necessidade de o
investigado prover  a  sua própria subsistência,  não sendo tal  fato suficiente  para enquadrar  a
conduta como ardil  ou artifício apto a caracterizar a prática do crime de estelionato majorado.
Atipicidade da conduta investigada.  Expedição de ofício  ao INSS para apurarção de possível
fraude no recebimento do benefício. Precedentes: Procedimento nº 0007764-20.2014.4.05.8100,
628ª Sessão de Revisão, de 21/09/2015, unânime; Procedimento nº 0001021-83.2015.4.03.6137,
665ª Sessão de Revisão,  de 07/11/2016; IPL nº 5005897-75.2015.4.04.7104, 665ª Sessão de
Revisão, de 07/11/2016. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

159. Processo: 1.31.000.000983/2017-17 Voto: 3176/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades na prestação de contas de partido eleitoral referentes ao
exercício de 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Embora nas
prestações de contas existam registros de doações por pessoas jurídicas, não foram identificadas
doações feitas a  partir  das  empresas  que  foram identificadas,  pela  Assessoria  de Exame de
Contas  Eleitorais  e  Partidários  do  TSE  "  ASEPA,  como  concessionários  de  serviço  público,
beneficiárias  de  contratos  públicos  ou  que  estejam  sendo  investigadas  por  crimes  contra  a
administração  pública.  Contas  aprovadas  com  ressalvas.  Irregularidades  não  comprovadas.
Ausência de elementos que apontem para a ocorrência de crimes eleitorais. 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.

160. Processo: 1.34.001.002317/2018-74 Voto: 3088/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147) contra médico perito do INSS
no exercício da função. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime que se procede
mediante representação. Ofendido que se retratou da representação ofertada, não tendo mais
interesse na representação. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação
penal e, consequentemente,  de justa causa para o prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

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

161. Processo: 1.34.022.000001/2018-08 Voto: 3080/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JAU-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime contra  a  ordem tributária  (art.  1º,  Lei  8.137/90).  Omissão  de
patrimônio/renda  por  pessoa  física.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Informação proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de indícios de
irregularidades. 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 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.

162. Processo: 1.36.001.000094/2018-36 Voto: 2987/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela DPF/TO noticiando suposto crime de moeda falsa (art.
289, §1º do CP). Boletim de ocorrência noticiando o recebimento de uma cédula de R$ 100,00
falsa em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Laudo de perícia criminal. Muito embora esteja comprovada a materialidade delitiva do delito de
moeda falsa, quanto à autoria não há como prosseguir com a investigação, pois não se logrou
levantar qualquer informação quanto a potenciais suspeitos. Fraude que não foi percebida pelo
comerciante  no  momento  do  recebimento  da  moeda  falsa.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias razoavelmente exigíveis. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (art. 18 do CPP). Homologação
do arquivamento.

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

163. Processo: 1.22.000.000797/2018-60 - Eletrônico Voto: 3001/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS
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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).
Recebimento da promoção de  arquivamento como declínio  de  atribuições  (Enunciado nº  32).
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  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

164. Processo: JF-DF-0025617-83.2017.4.01.3400-
INQ

Voto: 3216/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Remessa  dos  autos  pela  Justiça  Estadual.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  requereu
judicialmente que fosse suscitado conflito negativo de jurisdição, entendendo que a competência é
da Justiça Estadual. Discordância da MM. Juíza Federal. 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.

165. Processo: JF-DF-0060653-60.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 3214/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Remessa  dos  autos  pela  Justiça  Estadual.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  requereu
judicialmente que fosse suscitado conflito negativo de jurisdição, entendendo que a competência é
da Justiça Estadual. Discordância do MM. Juiz Federal. 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.

166. Processo: JF/SP-0002643-60.2018.4.03.6181-
INQ

Voto: 3215/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Remessa dos  autos  pela  Justiça  Estadual.  A il.  Procuradora  da República  oficiante  requereu
judicialmente  o  retorno  dos  autos  à  Justiça  Estadual,  por  entender  tratar-se  de  crime  de
estelionato. Discordância do MM. Juiz Federal. 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.

167. Processo: JF-CTV-0001583-61.2016.4.03.6136- Voto: 3212/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  36ª
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INQ SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CATANDUVA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 299 e 304
do  CP.  Juntada  de  cópia  de  CTPS,  com  conteúdo  supostamente  falso,  nos  autos  de  ação
previdenciária.  Relato  de  que,  na  CTPS apresentada  em Juízo,  constava  que  o  trabalhador
exercia  a  função  de  pintor,  enquanto  que,  na  CTPS  usada  para  embasar  o  pedido  de
aposentadoria na esfera administrativa, não havia tal registro. Promoção de arquivamento com
base  na  ausência  de  elementos  suficientes  de  autoria.  Discordância  do  MM.  Juiz  Federal,
considerando necessário o aprofundamento das investigações. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. Empresa empregadora esclareceu que o empregado foi contratado no
dia 11/06/1991 para exercer a função de ajudante geral e que, em janeiro de 2003, passou a
exercer a função de pintor. Após diligências, não foi possível afirmar quem teria sido o autor do
lançamento questionado, havendo meras suspeitas.  Inexistência  de elementos suficientes que
indiquem a prática de conduta delitiva por parte do autor da ação previdenciária, que, a propósito,
foi julgada improcedente. Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. Insistência
no arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

168. Processo: JF/ES-2016.50.01.500307-6-INQ Voto: 3208/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO. CUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ART. 18 DA
RESOLUÇÃO Nº  181/2017 DO CNMP).  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO:  CARÊNCIA DE
BASE  LEGAL.  ART.  28,  CPP,  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CONSTITUCIONALIDADE DA
RESOLUÇÃO Nº 181/2017 DO CNMP. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime de descrito no art. 299 do CP, tendo em vista a notícia
de que a investigada teria adulterado uma prova da disciplina Direito Tributário I, da Universidade
Federal  do  Espírito  Santo  "  UFES,  com  o  objetivo  de  elevar  a  sua  nota  acadêmica.  2.
Considerando as diretrizes da Resolução nº 181/2017 do CNMP, bem como o preenchimento de
todos os requisitos previsto no art. 18 do respectivo ato normativo primário, foi proposto pelo MPF
o compromisso da investigada de pagar prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais),  como  forma  de  acordo  de  não-persecução  penal.  3.  Verificado  o  cumprimento  das
obrigações previstas no acordo, o il. Procurador da República oficiante requereu judicialmente o
arquivamento do presente inquérito. 4. O MM. Juiz Federal rejeitou o pedido de arquivamento,
aduzindo que "o denominado acordo de não-persecução penal previsto na Resolução nº 181/2017
do CNMP não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro". 5. O STF já reconheceu que
as resoluções do CNJ, e portanto, também, as do CNMP, ostentam "caráter normativo primário"
(STF-ADC  12  MC).  Desse  modo,  o  CNJ  e  o  CNMP,  "no  exercício  de  suas  atribuições
administrativas" ostentam o poder de "expedir atos regulamentares. Esses, por sua vez, são atos
de comando abstrato que dirigem aos seus destinatários comandos e obrigações,  desde que
inseridos na esfera de competência do órgão." (STF - MS 27621). Por conseguinte, à semelhança
das audiências de custódia - disciplinadas pela Resolução 213, de 2015 do CNJ - embora careça
de  legislação  específica,  o  acordo  de  não-persecução  penal  decorre  do  sistema  acusatório
instituído pela Constituição da República de 1988 (art. 129, inciso I). 6. A Resolução nº 181/2017
busca  apenas  aplicar  os  princípios  constitucionais  da  eficiência,  da  proporcionalidade,  da
celeridade e do acusatório.  7.  A autorização para a celebração do acordo não consubstancia
norma de direito processual, uma vez que não trata "do contraditório, do devido processo legal,
dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também das normas que
regulam os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição" (STF - ADI 2.970), já que
disciplina  questões  prévias  ao  processo  penal  e  externas  ao  exercício  da  jurisdição.  Com o
mesmo  raciocínio,  pontua  Ada  Pellegrini  Grinover,  que  na  transação  penal,  a  qual  guarda
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semelhanças com o acordo, "estamos perante uma fase administrativa em que não há sequer
acusado, o processo jurisdicional não se iniciou" (Grinover et alli. Juizados Especiais Criminais, 5ª
ed., p. 157), de modo que a regulamentação do acordo pela resolução não constitui invasão da
competência legislativa da União para tratar de matéria processual (CF, art.  22, I),  vez que o
acordo está inserido em um âmbito meramente administrativo,  do Procedimento Investigatório
Criminal  (PIC)  do  Ministério  Público.  8.  A  nova  normativa  propõe  regulamentar  e  aplicar
diretamente  dispositivos  constitucionais  intrinsecamente  relacionados  à  atuação  do  Ministério
Público,  inserindo-se,  pois, no âmbito da competência do CNMP (CF, art.  130-A, § 2º e seus
incisos I e II). 9. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade formal de atos normativos em
condições  muito  semelhantes  (por  exemplo,  STF  -  ADI  5104  MC),  permitindo,  inclusive,  a
regulamentação, por resolução do CNJ, de prazos e condições para a apresentação de presos à
audiência de custódia (STF - ADPF 347 MC).  10. Conforme o voto do relator da PROPOSTA Nº
1.00927/2017-69  que  gerou  a  RESOLUÇÃO  Nº  183,  de  2018,  Conselheiro  Lauro  Machado
Nogueira,  "Como  já  debatido  no  âmbito  da  Resolução  nº  181/2017,  busca-se  uma  solução
institucional para resguardar a persecução penal em juízo efetivamente para crimes mais graves.
É, inclusive, determinação veiculada na ADPF 347 (MC) " a que reconheceu o estado de coisas
inconstitucional do sistema prisional brasileiro." 11. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

169. Processo: JF/PE/CBS-0800841-
80.2017.4.05.8312-PET - Eletrônico 

Voto: 3217/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

Ementa: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor de dois investigados pela prática
do  crime  descrito  no  art.  171,  §3º,  do  CP.  Suposto  recebimento  indevido  de  benefícios  do
programa Bolsa  Família,  causando prejuízo  no  importe  de  R$ 6.186,00  e R$ 4.914,00.  O il.
Procurador da República oficiante entendeu cabível a suspensão condicional do processo, uma
vez que, no caso, seria aplicável a diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP, e, dessa forma,
a pena mínima cominada ao delito não ultrapassaria 1 (um) ano. Após, requereu ao Juízo para
constar no mandado citatório a intimação dos denunciados para manifestarem, no mesmo prazo
da resposta à acusação, eventual interesse no benefício. Afirmou, ainda, que "A concessão do
benefício,  contudo, está  sujeita  à comprovação dos requisitos exigidos pelo  art.  89 da Lei  nº
9.099/95,  a  serem oportunamente  analisados  quando  da  audiência  a  ser  designada  para  tal
finalidade". Discordância da MM. Juíza Federal, alegando que a causa de diminuição (CP, art.
155, § 2º) não pode ser aplicada de forma indiscriminada e que os requisitos subjetivos (CP, art.
77, II) não se encontram preenchidos. Para a magistrada, "o valor percebido por eles claramente
não era de pequeno valor, computando mais de 5 salários mínimos, utilizando-se dos valores
atuais  do salário mínimo e não os da época do suposto cometimento dos delitos".  Aplicação
analógica do art. 28 do CPP e da Súmula nº 696 do STF. Da análise dos autos, verifica-se que o
membro do MPF oficiante não se manifestou quanto aos requisitos subjetivos. Divergência que se
limita  ao requisito  objetivo da pena mínima,  que não pode superar  1  (um) ano.  No caso,  tal
requisito  restou  preenchido,  haja  vista  a  possibilidade  de  aplicação  da  causa  de  diminuição
prevista no § 2º do art. 155 do CP, porquanto os réus são primários e os valores recebidos não
são elevados.  Devolvam-se  os  autos  ao  Procurador  da  República  oficiante  para  análise  dos
demais  requisitos  para  a  eventual  propositura  da  suspensão  condicional  do  processo  aos
acusados.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao  Procurador  da  República  oficiante  para  análise  dos  demais  requisitos  para  a  eventual
propositura  da  suspensão  condicional  do  processo  aos  acusados,  nos  termos  do  voto  do(a)
relator(a).  Participaram da votação os membros Dr.  José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

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

Voto: 3222/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Deliberação: O relator adiou a deliberação  para próxima sessão. O advogado Eduardo Henrique Knesebeck
(OAB/PR: 72313) procedeu à sustentação oral.

171. Processo: JF-SOR-0006036-46.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3161/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

172. Processo: JF-SOR-0007636-05.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3162/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A). Apreensão de 276
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 275 maços de cigarro de
origem estrangeira, superando o patamar estabelecido na referida orientação, 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

173. Processo: JF-SOR-0007647-34.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3209/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

174. Processo: JF-SOR-0008193-89.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3210/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  o  crime  descrito  no  art.  334-A  do  CP.
Apreensão de uma motocicleta  usada,  de  origem estrangeira,  introduzida  no Brasil  de forma
irregular. Bem em péssimo estado de conservação e avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) para fins
fiscais  e  tributários.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do MM. Juiz Federal. Revisão (CPP, art. 28). Baixo valor atribuído ao bem. Aplicação
da pena de perdimento. Sanção extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do ilícito.
Incidência da Orientação nº 30 desta 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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175. Processo: JF/SP-0001131-05.2017.4.03.6140-
INQ

Voto: 3213/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86.  Suposta
obtenção fraudulenta  de financiamento para aquisição de veículo,  junto  a  instituição bancária
privada.  O il.  Procurador  da República oficiante  promoveu o arquivamento do crime contra  o
Sistema  Financeiro  Nacional,  considerando  atípico  o  fato.  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). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo  Procurador-Geral  da  República,  que  reconheceu,  no  caso,  a  existência  de  conduta  que
lesiona exclusivamente o patrimônio da instituição financeira privada e se ajusta ao tipo penal de
estelionato. Não incidência do previsto no art. 26 da Lei nº 7.492/86 ou de qualquer das hipóteses
de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CF. Insistência no arquivamento em
relação ao crime do art. 19 da Lei nº 7.492/86 e remessa ao Ministério Público Estadual para
análise do crime do art. 171 do CP.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto do(a)
relator(a).  Participaram da votação os membros Dr.  José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

176. Processo: JF/SP-0011948-73.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 3165/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  APREENSÃO  DE  3.980  MAÇOS  DE
CIGARRO  CONTRABANDEADOS.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no art. 334-A do
Código Penal, haja vista a apreensão, em poder da investigado, de 3.980 (três mil, novecentos e
oitenta)  maços  de  cigarro  de  origem  estrangeira,  desacompanhados  da  documentação
comprobatória de sua introdução regular no território nacional. 2. A il. Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do
Juízo Federal.  Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Infere-se
da leitura dos arts. 45 a 54 da Lei nº 9.532/97 que, embora a importação de cigarros de fabricação
estrangeira  e  de  livre  comercialização  no  país  de  origem  não  seja  totalmente  proibida,  as
exigências  que  devem ser  atendidas  para  a  realização  da  operação  a  tornam mais  restrita.
Descumpridas tais exigências,  configura-se,  em tese,  o crime de contrabando. 6.  Conforme a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações
criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a
quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela
diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 7. No
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presente  caso,  observada  a  norma  de  regência,  não  se  revela  viável  o  arquivamento  da
investigação criminal,  pois a quantidade apreendida (3.980 maços de cigarro)  supera o limite
estabelecido  por  esta  Câmara.  8.  Não homologação do arquivamento e  designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

177. Processo: JF-RJ-0500702-62.2015.4.02.5110-
INQ

Voto: 3220/2018 Origem:  GABPR15-AGA -  ARIANE
GUEBEL DE ALENCAR

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  de  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº
7.492/96,  art.  4º)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Possíveis
irregularidades no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Japeri/RJ
(PREVI-JAPERI),  no  período  de  01/2012  a  06/2013,  consistente  na  má  gestão  do  fundo.
Promoção de declínio de atribuições sob o fundamento de que a conduta não caracteriza crime
contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal, uma
vez que a PREVI-JAPERI é uma autarquia que administra recursos próprios e, dessa forma, não
pode ser  equiparada à instituição  financeira.  Revisão  (Enunciado nº  33 da 2ª  CCR).  Esta  2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, ao responder a consulta formulada nos autos do Processo nº
1.00.000.002189/2017-76, firmou posicionamento no sentido de que "as unidades gestoras dos
Regimes Próprios de Previdência Social " RPPS (e de seus respectivos fundos), constituídas com
personalidade  jurídica,  podem,  em  tese,  ser  equiparadas  à  instituição  financeira,  porquanto,
conforme acima exposto, arrecadam, administram e investem recursos no mercado financeiro, os
quais são destinados à concretização do direito constitucionalmente assegurado à previdência
social para os servidores públicos, e, havendo irregularidades, os gestores poderão responder por
eventual prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86"
(142ª Sessão de Coordenação, de 27/11/2017). Não homologação do declínio e designação de
outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

178. Processo: 1.14.006.000254/2016-01 Voto: 3155/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  VENDA A TERCEIRO  DE  VEÍCULO  ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE  À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL " CEF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC
75/93, ART. 62, IV). CONDUTA NARRADA CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 171, §
2º,  I,  DO  CP.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Notícia de fato instaurada a partir  de ação de busca e apreensão
movida pela Caixa Econômica Federal " CEF contra o investigado, que teria vendido a terceiro
veículo alienado fiduciariamente àquela empresa pública federal. 2. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  atípica  a  conduta  narrada,  sobretudo  em
atenção à Súmula Vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: É ilícita a prisão
civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 3. Remessa dos autos à 2ª
CCR/MPF para fins de homologação do arquivamento. 4. O bem objeto de alienação fiduciária
pertence à esfera patrimonial do credor fiduciário, e não àquele que, embora detenha a posse
direta, utilizou-se de financiamento para sua aquisição. 5. Considerando que o bem pertencente à
CEF não foi localizado (mesmo após a realização de diversas diligências), a conduta narrada
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caracteriza  o  crime  de  disposição  de  coisa  alheia  como  própria  (CP,  art.  171,  §  2º,  I)  em
detrimento da referida empresa pública. 6. Precedente do STJ: RESP 200100955692, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 01/08/2006 p.00388. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo
nº  1.00.000.012988/2014-16,  622ª  Sessão de  Revisão,  de 22/06/2015,  unânime;  Processo  nº
1.33.000.002942/2015-11, 655ª Sessão de Revisão, de 08/08/2016, unânime. 7. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

179. Processo: 1.20.004.000388/2017-17 - Eletrônico Voto: 3174/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  fraude  ao  seguro-desemprego.
Particular  que  teria  recebido  o  benefício  mesmo  após  haver  estabelecido  novo  vínculo
empregatício reconhecido em sentença. CP, art. 171, §3º. Promoção de arquivamento fundada no
baixo potencial lesivo da conduta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A respeito
da aplicação do princípio da insignificância nos crimes que atingem a Previdência Social, o STF
vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da
conduta,  uma  vez  que  o  delito  abala  bem  jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o
patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira. No entanto, esta 2ª Câmara já
entendeu que nos casos de pequena monta é factível a aplicação do princípio da insignificância.
Todavia, como no presente caso não há nos autos menção expressa ao montante envolvido na
fraude, já tendo o Procurador da República oficiante encerrado sua atuação, voto pela designação
de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal, especialmente para que colha
aos autos informações mais precisas sobre a fraude perpetrada.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

180. Processo: DPF-BAR/BA-0053/2017-IPL Voto: 3198/2018 Origem:  GABPRM001-RKBC  -
RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto de madeira e manta vegetal (CP, art. 155). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Constatação de que o crime foi praticado em
detrimento de uma construtora. 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.

181. Processo: DPF-BAR/BA-0186/2017-IPL Voto: 3140/2018 Origem:  GABPRM002-RGN  -
RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de uso de documento falso (art.
304).  Ao  ser  realizada  abordagem de  rotina  por  policiais  rodoviários  federais  na BR 135,  foi
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constatado que os Certificados de Registros e Licenciamento de Veículos (CRLV's) referente aos
reboques conduzidos pelo investigado possuíam indícios de falsidade. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32).  Diligências.  O  veículo  abordado  estava  em  nome  de  terceira
pessoa para a qual o condutor prestava serviço. Este, por sua vez, não tinha conhecimento acerca
da  natureza  fraudulenta  da  documentação,  uma  vez  que  apenas  conduzia  o  veículo,  o  que
configura ausência da elementar do tipo descrito do art. 304 do CP. A presente situação mostra-se
peculiar, não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 546 do STJ, mas sim de investigação do
delito de confecção do falso (CP, art. 297). Nesse sentido, por se tratar de documento emitido por
órgão estadual, inexiste lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

182. Processo: DPF/ILS/BA-00261/2017-INQ Voto: 3194/2018 Origem:  GABPRM001-MRF  -
MARCELA REGIS FONSECA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Posse  irregular  de arma de  fogo  (Lei  nº  10.826/2003,  art.  12).  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  O  Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo,
que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 128.616/PR, DJe
18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Ausência, até o momento, de elementos capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

183. Processo: DPF/MOC-00011/2017-INQ Voto: 3196/2018 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Eventual  fraude  ao  seguro  DPVAT.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União
ou  de  suas  entidades.  Prejuízo  suportado  pelas  sociedades  seguradoras  conveniadas
responsáveis  pelo  pagamento.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR
(Procedimento  n°  1.00.000.001560/2013-59,  Voto  n°  5113/2014,  601ª  Sessão  de  Revisão,
25/7/2014) e do STJ, Terceira Seção (CC nº 39.801/SP, DJ 1/2/2005 e CC nº 47.745/PB, DJ
30/3/2005). 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.

184. Processo: PR/SP-3000.2017.001547-0-INQ Voto: 3200/2018 Origem:  GABPR20-TLA -  THIAGO
LEMOS DE ANDRADE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes descritos no art. 273, § 1º-B, I, do CP, e no art. 33 c/c art. 40, V,
da Lei nº 11.343/06. Apreensão de medicamentos sem registro na ANVISA e droga, remetidos,
pelos Correios, de São Paulo/SP para Tangará da Serra/MT. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar,  até  o momento,  a  atribuição do Ministério
Público  Federal  para  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  0011879-
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21.2013.4.05.8100, 696ª Sessão, de 13/11/2017, unânime. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

185. Processo: 1.14.000.001131/2018-09 Voto: 3197/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato entre particulares (CP, art. 171). Suposta fraude
aplicada por meio de falso contrato de empréstimo perante instituição financeira privada. 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.

186. Processo: 1.16.000.001257/2018-09 - Eletrônico Voto: 3201/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  sonegação  de  tributo  municipal  (IPTU)  por  parte  de  determinada
cooperativa. 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  do  Distrito
Federal e Territórios.

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

187. Processo: 1.26.000.001277/2018-25 - Eletrônico Voto: 2944/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato entre particulares (CP, art. 171). Supostas fraudes envolvendo alienações de
imóveis. 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.

188. Processo: 1.30.001.001521/2018-17 Voto: 3195/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Manifestação, apresentada de forma anônima, comunicando diversos crimes,
entre eles, tráfico de armas e drogas, homicídio e estupro, praticados, em tese, por um integrante

73/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

de milícia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência, até o
momento, de indícios de transnacionalidade da conduta ou de lesão a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

189. Processo: 1.30.001.001526/2018-40 Voto: 3199/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia-crime formulada por cidadão comunicando a suposta prática do crime de
homicídio  (CP,  art.  121).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Inexiste,  nas  informações
prestadas pela noticiante,  qualquer circunstância que denote lesão direta a bens,  serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

190. Processo: JF-GO-0024191-32.2014.4.01.3500-
INQ

Voto: 3192/2018 Origem: 4A.CAM - 4A.CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

191. Processo: 1.18.000.001111/2018-81 - Eletrônico Voto: 3193/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada de forma anônima. Eventuais crimes contra a ordem
tributária, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, praticados, em tese, por inventariante de
determinado espólio. Relato de que o investigado omitiu nas primeiras declarações do inventário o
valor de R$ 82.203,15 que constava na conta poupança da falecida na data do óbito e sonegou
informações  nas  declarações  de  imposto  de  renda  referentes  aos  anos de  2015 e  2016.  1)
Possível crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90. 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. 2) Eventuais
crimes de lavagem de dinheiro e apropriação indébita em detrimento dos herdeiros do espólio.
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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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192. Processo: 1.22.020.000272/2017-13 Voto: 3150/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

193. Processo: 1.30.001.003660/2017-02 Voto: 3160/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  comercialização  de  etanol  por
usina que teria se valido de empresas "laranjas" para infringir a interdição imposta pela ANP, o que
teria levado à consumação dos crimes de sonegação fiscal, dentre outros. 1) Quanto ao suposto
crime de sonegação fiscal, de natureza material, por não haver no presente caso crédito fiscal
devidamente  constituído,  atrai  o  óbice  da  Súmula  Vinculante  nº  24/STF.  Homologação  do
arquivamento. 2) Quanto à prática de outros crimes, só pelas informações dos autos não há como
inferir  desse suposto delito  tenha decorrido prejuízo  direto  a  bens,  serviços ou interesses da
União, de suas autarquias ou empresas públicas, não havendo, portanto, subsunção dos fatos à
previsão  de  competência  do  art.  109,  inciso  IV,  da  CF.  Ausência  de  elementos  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

194. Processo: DPF/BG-00148/2015-INQ Voto: 3146/2018 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime descrito no art.  330 do CP por dois dirigentes do
INCRA entre  os  anos de  2012 e 2015.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Considerando-se que o derradeiro ato de desobediência praticado pelo primeiro dos dirigentes se
reporta ao último dia de sua responsabilidade no órgão, qual seja, 09/12/2013, e tendo-se que o
crime  em  questão  tem  por  pena  máxima  em  abstrato  6  meses  de  detenção,  com  prazo
prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI), é de se considerar que o fato encontra-se abrangido
pela prescrição desde o dia 08/12/2016. Quanto ao segundo dirigente, constatando-se sua última
conduta de desobediência foi  perpetrada em 11 de fevereiro de 2015, tem-se,  pelas mesmas
razões do primeiro caso, que os fatos estão abrangidos pela prescrição desde o dia 10/02/2018.
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.

195. Processo: DPF/CAX-0160/2013-IPL Voto: 3153/2018 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Estelionato previdenciário. Saque fraudulento. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Ausência  de  informação  sobre  testemunhas,  bem  como
imagens do circuito interno de vigilância da agência em razão do tempo transcorrido. Inexistência
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de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: DPF/RO-0098/2017-INQ Voto: 3139/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de corrupção de testemunha
(CP, art. 343) por pessoa que teria ingressado com reclamatória trabalhista e oferecido a quantia
de R$ 500 a duas pessoas para que declinassem em juízo inverdades em seu favor. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime em questão é necessário
que a testemunha faça afirmação falsa ou negue ou se cale sobre a verdade perante o Juízo, o
que não ocorreu nos autos, uma vez que as pessoas indicadas como destinatárias da paga se
recusaram  a  testemunhar  e  não  figuraram  sequer  no  rol  de  testemunhas  apresentado  nos
respectivos autos. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

197. Processo: DPF/RO-0616/2013-INQ Voto: 3159/2018 Origem:  GABPR5-LGM  -  LUIZ
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  descrito  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97.  Polícia  Rodoviária
Federal  localizou  e  identificou  funcionamento  de  sistema  de  radiocomunicação  instalado  em
caminhão,  sem  a  devida  autorização.  Segundo  o  relatório  o  laudo  pericial  elaborado  pela
autoridade policial,  o transceptor tinha potência máxima operacional de 23 Watts.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ANATEL concluiu que não há como caracterizar
interferência radioelétrica prejudicial. Sistema que operava em baixa potência, de interesse restrito
e  exploração  no  regime  privado,  atendendo  apenas  ao  próprio  executante,  não  havendo
comercialização. Precedente da 2ª CCR, que já se posicionou no sentido de que tal atividade não
se trata de serviço de telecomunicação (Processo n° 1.14.009.000542/2016-27). Malgrado escape
do controle formal do Poder Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material, o
bem jurídico tutelado pela norma (a segurança dos meios de telecomunicações).  Hipótese de
apreensão de equipamento de reduzida potência, embora não possua homologação pela agência
reguladora. Conduta minimamente ofensiva. Incidência do princípio da insignificância. Ausência
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: DPF-TAB/AM-00115/2011-INQ Voto: 3218/2018 Origem:  GABPRM1-AA  -
ALEXANDRE APARIZI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Relatório de Inteligência Financeira " RIF, elaborado em 28/04/2009 e encaminhado pelo COAF,
comunicando movimentações financeiras atípicas envolvendo duas pessoas físicas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexiste nos autos investigação que aponte indícios de
autoria  e  materialidade  do  crime  antecedente  a  lavagem  de  capitais.  Ausência  de  suporte
probatório  mínimo.  Não  restou  evidenciada  a  prática  de  qualquer  crime  previsto  na  Lei  nº
9.613/98.  Incidência  da  Orientação  nº  26  da  2ª  CCR:  "A antiguidade  do  fato  investigado,  o
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esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Homologação do
arquivamento.

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

199. Processo: JF-RO-0004611-54.2017.4.01.4100-
INQ

Voto: 3207/2018 Origem:  GABPR7-JGAS  -  JOAO
GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  descrito  no  art.  342  do  CP nos  autos  de  ação
trabalhista,  tendo  em  vista  a  existência  de  incongruência  entre  os  depoimentos  de  uma
testemunha e da preposta da parte reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigada era menor de 21 (vinte  e  um) anos à época dos fatos.  Prazo prescricional  de 4
(quatro)  anos  (CP,  art.  109,  IV,  c/c  art.  115).  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

200. Processo: 1.14.000.000893/2018-80 Voto: 3205/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171). Contribuintes da Receita Federal
estariam recebendo cartas falsas requisitando atualização de informações bancárias por meio de
sítio eletrônico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligência, verificou-se
que  o  citado  endereço  eletrônico  encontra-se  indisponível.  Inexistência  de  elementos  que
permitam dar suporte a deflagração de investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.14.000.001102/2018-39 Voto: 3143/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação comunicando que determinado deputado federal teria forjado um
casamento fictício entre o representante e terceira pessoa, além de haver implantado um "chip"
em sua cabeça a fim de espioná-la. Os autos subiram à 2ª CCR apenas devidamente ao fato de a
representante haver se insurgido contra a promoção de arquivamento. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados desconexos da realidade. Manifestação que não trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e útil. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.14.000.001204/2018-54 Voto: 3151/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de fraude em arrematação judicial  (CP, art.  358).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depositário da coisa penhorada que, após a concretização
da  hasta  pública,  não  entregou  ao  arrematante  o  bem  que  lhe  havia  sido  confiado.  Mero
inadimplemento civil. Ausência de materialidade quanto ao crime tipificado no art. 358 do CP, uma
vez que a arrematação, no caso, se concretizou sem qualquer percalço, de modo que apenas o
seu exaurimento mediante a obtenção do bem almejado pelo arrematante é que restou frustrada.
Conduta já sancionada no âmbito civil mediante a imposição de multa de 20% do valor apurado,
além do dever de indenizar pela coisa extraviada. Atipicidade da conduta narrada. Homologação
do arquivamento.

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

203. Processo: 1.14.000.001708/2017-93 Voto: 3152/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  de  advogado  informando  a  suposta
ocorrência de fraude quanto a processo trabalhista com sentença que teria transitado em julgado
no ano de 1995, mas que, posteriormente, teria sido considerada rescindida por ação rescisória
que se referia a processo diverso, cuja numeração seria subsequente à do feito em questão.
Autos  que,  incinerados,  foram reconstituídos,  mas os documentos resgatados não permitiram
concluir  pela  ocorrência  de  conduta  criminosa  no  tocante  à  utilização  dolosa  da  sentença
rescisória. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informado na promoção
de  arquivamento,  os  documentos  trazidos  com  a  narrativa  inicial,  bem  como  aqueles
apresentados ao longo da tramitação do feito não permitiram, por si sós, concluir pela ocorrência
de  crime,  de  modo  que  não  restou  comprovado  que  "a  ação  rescisória  nº  0035200-
84.1995.5.05.000  em específico  fora  utilizada  fraudulentamente  na  reclamatória  trabalhista  n.
0236500-74.1989.5.05.0011, restando, ausente, portanto, dados aptos a apontar a materialidade
delitiva". Homologação do arquivamento, sem prejuízo da aplicação do art. 18 do CPP.

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

204. 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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 118ª Zona Eleitoral de
Fortaleza.  Possível  crime  de  estelionato  contra  a  União  (CP,  art.  171,  §  3º).  Relato  de  que
beneficiária de programa social  doou R$ 200,00 (duzentos reais) para campanha eleitoral  em
2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe
que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pela
contribuinte, mas apenas que esta, por sua vinculação a programa social para pessoa de baixa
renda, não teria, por presunção, capacidade econômica para o ato. Nesse caso, ante a falta de
parâmetro acerca da verdadeira renda da investigada, mormente quando se considera que o valor
doado  fica  bem abaixo  de  10% do  limite  de  isenção  do  IRPF daquele  ano  (R$  28.123,91),
entende-se que falece justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Por fim, cumpre
destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o
fato aqui narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral.  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
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Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

205. Processo: 1.15.000.001014/2018-08 - Eletrônico Voto: 3147/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral de
Fortaleza.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Relato  de  que
beneficiária do Programa Bolsa Família doou R$ 200,00 (duzentos reais) em valores estimados
para campanha eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei
nº 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a renda
declarada  pela  contribuinte,  mas  apenas  o  quanto  esta  aufere  através  do  programa  que  é
beneficiária, o qual por mês lhe garante uma renda de R$ 175,00. É de se levar em conta que se
trata de doação estimável em dinheiro, que pode ser decorrente de trabalho na campanha ou
cessão de bens, sem a disponibilização em favor do candidato de valores em espécie. Caso que
não demonstra materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa. Falta de justa
causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Por  fim,  cumpre  destacar  que  possíveis  ilícitos
eleitorais  serão  objeto  de  análise  na seara  eleitoral,  uma vez  que  o fato  aqui  narrado  já  foi
comunicado ao Procurador Regional Eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

206. 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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral de
Fortaleza. Informação de que pessoa desempregada teria realizado doação eleitoral no valor de
R$ 700,00. 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. A simples constatação de que a investigada é desempregada e realizou
doação à campanha eleitoral não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta
criminosa de qualquer natureza. Além disso é de se levar em conta que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. Ausência de materialidade delitiva. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.15.000.000709/2018-64, 709ª Sessão, de 26/03/2018, unânime. Homologação do arquivamento.

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

207. 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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral de
Fortaleza.  Possível  crime  de  estelionato  contra  a  União  (CP,  art.  171,  §  3º).  Relato  de  que
beneficiária de programa social  doou R$ 300,00 (trezentos reais) para campanha eleitoral  em

79/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe
que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pela
contribuinte, mas apenas que esta, por sua vinculação a programa social para pessoa de baixa
renda, não teria, por presunção, capacidade econômica para o ato. Nesse caso, ante a falta de
parâmetro acerca da verdadeira renda da investigada, mormente quando se considera que o valor
doado  fica  bem abaixo  de  10% do  limite  de  isenção  do  IRPF daquele  ano  (R$  28.123,91),
entende-se que falece justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Por fim, cumpre
destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o
fato aqui narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

208. 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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral de
Fortaleza.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Relato  de  que
beneficiária do Programa Bolsa Família doou R$ 1.000,00 (mil reais) em valores estimados para
campanha eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº
9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a renda
declarada  pela  contribuinte,  mas  apenas  o  quanto  esta  aufere  através  do  programa  que  é
beneficiária, o qual por mês lhe garante uma renda de R$ 217,00. É de se levar em conta que se
trata de doação estimável em dinheiro, que pode ser decorrente de trabalho na campanha ou
cessão de bens, sem a disponibilização em favor do candidato de valores em espécie. Caso que
não demonstra materialidade suficiente para a configuração de conduta criminosa. Falta de justa
causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Por  fim,  cumpre  destacar  que  possíveis  ilícitos
eleitorais  serão  objeto  de  análise  na seara  eleitoral,  uma vez  que  o fato  aqui  narrado  já  foi
comunicado ao Procurador Regional Eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.15.000.001115/2018-71 - Eletrônico Voto: 3202/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral de
Fortaleza. Informação de que pessoa desempregada teria realizado doação eleitoral no valor de
R$ 400,00. 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. A simples constatação de que o investigado é desempregado e realizou
doação à campanha eleitoral não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta
criminosa de qualquer natureza. Além disso é de se levar em conta que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. Ausência de materialidade delitiva. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.15.000.000709/2018-64, 709ª Sessão, de 26/03/2018, unânime. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

210. Processo: 1.15.000.001118/2018-12 - Eletrônico Voto: 3148/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de  Fortaleza,  informando acerca  de  doação eleitoral  no valor  de  R$ 300,00  à campanha de
candidato, por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado. A simples constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de qualquer natureza. Além disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável
em dinheiro, correspondente a atividades de militância e mobilização de rua.  Por fim, cumpre
destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o
fato aqui narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

211. Processo: 1.15.000.001470/2018-40 - Eletrônico Voto: 3149/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 105ª Zona Eleitoral
de  Fortaleza,  informando acerca  de  doação eleitoral  no valor  de  R$ 900,00  à campanha de
candidato, por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado. A simples constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à
campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa
de qualquer natureza. Além disso, no caso, a doação se tratou na verdade de doação estimável
em  dinheiro,  correspondente  à  cessão  de  veículo  automotor.  Por  fim,  cumpre  destacar  que
possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o fato aqui
narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

212. Processo: 1.15.000.002264/2017-76 Voto: 3145/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  descrito  no  art.  art.  330  do  CP.  Dirigentes  da

81/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

EMATER/CE que  não  teriam acatado  ordem judicial  para  implementar  benefícios  trabalhistas
reconhecidos em ação reclamatória. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme
informações constantes dos autos, no presente caso a demora no cumprimento da ordem judicial
decorreu de falha no endereço da intimação pelo Juízo Trabalhista que, desconsiderando o fato
de a EMATER/CE ser empresa pública, a encaminhou equivocadamente à Procuradoria-Geral do
Estado  do  Ceará.  Porém,  sanado o  equívoco,  o  benefício  deferido  em juízo  foi  prontamente
implementado logo que a ordem judicial foi conhecida pela EMATER/CE. 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.

213. Processo: 1.19.004.000187/2017-31 - Eletrônico Voto: 2943/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BACABAL-MA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) por parte de gestor do município de Paulo Ramos/MA. Suposta
ausência  de recolhimento ao INSS das contribuições descontadas de professora.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não há registro de
ação  fiscal  em  desfavor  do  referido  município  nos  últimos  10  (dez)  anos.  Insuficiência  de
elementos que indiquem a ocorrência do crime ora em análise. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(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: 1.22.000.000990/2018-09 - Eletrônico Voto: 3144/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representante  que  relata  genericamente  que  determinada  empresa  estaria
sonegando tributos ao sublocar máquinas de cartão de crédito com taxas abaixo do que se pratica
no  mercado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia  anônima
apresentada com narrativa genérica e imprecisa, sem indicação de qualquer elemento concreto
que possa orientar uma investigação ou a apresentação de indícios mínimos de que os fatos
narrados tenham ocorrido.  Ausência  de justa  causa para persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

215. Processo: 1.30.002.000035/2018-71 Voto: 3188/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAPERUNA-RJ

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

216. Processo: 1.33.012.000083/2018-39 - Eletrônico Voto: 3203/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra a noticiante que algumas pessoas teriam vindo da Argentina para o Brasil,
com intuito de obter, irregularmente, benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após diligências perante o INSS, não foi encontrado qualquer benefício em
nome das pessoas citadas. Inexistência de elementos mínimos que indiquem a prática de conduta
delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

217. Processo: 1.34.001.002897/2018-08 Voto: 3206/2018 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  nos  autos  de  ação
trabalhista, tendo em vista a existência de incongruência entre os depoimentos da parte autora e
de sua testemunha. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

218. Processo: 1.22.000.001449/2018-18 - Eletrônico Voto: 3190/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática  de  incitação  ao  crime  de  tortura  por  meio  da  internet.  CP,  art.  286.  Promoção  de
arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A mera
incitação a crime não constitui ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.16.000.001245/2016-12,  658ª  Sessão,  de
05/09/2016, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

219. Processo: 1.29.009.000337/2016-39 Voto: 3189/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
Grande  do  Sul  "  CREMERS  comunicando  possível  irregularidade  na  contratação  de  médico
cubano, com carteira provisória uruguaia, para exercer a medicina em hospital privado situado em
Santana  do  Livramento/RS.  Indeferimento  de  instauração  de  procedimento  preparatório.
Apresentação de recurso pelo CREMERS. Autos remetidos pela 1ª CCR/MPF, por entender que a
conduta configura,  em tese,  infração penal.  Promoção de arquivamento que se recebe como
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Suposto  crime  de  exercício  ilegal  da
medicina (CP, art. 282). Não há nos autos indícios de utilização de documento ou informação falsa
perante  o  Conselho  Regional  de  Medicina.  O fato  de  os  Conselhos  Federal  e  Regionais  de
Medicina (autarquias federais) desempenharem a função de "fiscalizar o exercício da profissão de
médico" (art. 15, c, do Decreto nº 44.045), não tem o condão de, por si só, fixar a atribuição
federal  para investigar o caso.  Delito  que tem por sujeito  passivo a coletividade e por objeto
jurídico  tutelado  a  saúde  pública.  Ausência  de  ofensa  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou
interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Precedente
deste  Colegiado  (Voto  nº  8330/2017,  Procedimento  nº  1.14.004.000623/2017-58,  julgado  em
23/10/2017).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

220. Processo: JF-DF-0053467-49.2016.4.01.3400-
INQ

Voto: 3092/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

221. Processo: JF-DF-1006204-33.2018.4.01.3400-
PEQUEB - Eletrônico 

Voto: 3112/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
Remessa  dos  autos  pela  Justiça  Estadual.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  requereu
judicialmente  o  retorno  dos  autos  à  Justiça  Estadual,  por  entender  tratar-se  de  crime  de
estelionato. Discordância do Juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

222. Processo: JF-GRU-0000265-26.2018.4.03.6119-
INQ

Voto: 2745/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).  FALSA
DECLARAÇÃO  QUANTO  À  COBERTURA CAMBIAL  PARA OPERAÇÃO  DE  IMPORTAÇÃO.
MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA SEDE DA EMPRESA.  DISCORDÂNCIA DO JUÍZO.  A FALSIDADE NÃO GEROU
PREJUÍZO PATRIMONIAL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28
DO CPP.  DECLÍNIO INADEQUADO.  HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de
inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 299 do CP, praticado,
em tese, pelos responsáveis legais de empresa privada, ante a existência de informação falsa em
Declaração de Importação. 2. Quando do registro da DI, em 08/02/2011, a empresa era portadora
de habilitação simplificada para operar no comércio exterior, o que implicava operações limitadas
a cento e cinquenta mil dólares. Ocorre que, no referido documento, foi declarada a "inexistência
de cobertura cambial", efetivamente existente, a fim de burlar o limite de importações a que estava
sujeita à época do registro, uma vez que se a empresa declarasse "com cobertura cambial" teria o
registro impedido, pois ultrapassado estaria o limite em virtude de sua habilitação simplificada. 3.
O MPF ofereceu denúncia, em 2012, em relação aos responsáveis nas sanções do art. 299 do
CP,  pois,  na  qualidade  de  administradores,  teriam prestado  informações  falsas  na  DI  com a
finalidade de alterar a verdade sobre a natureza cambial da operação de importação. Contudo, a
respectiva Ação Penal foi trancada por acórdão do TRF 3ª Região, lavrado em sede de Habeas
Corpus,  por  inépcia  da  denúncia,  ressalvada  a  possibilidade  de  apresentação  de  nova  peça
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acusatória após investigações prévias. Menos de um mês após o trancamento, 17/11/2014, o MPF
requisitou a instauração de Inquérito Policial  para apuração dos fatos noticiado em Peças de
Informação, que foi acompanhada de cópia de parte daquela PI, a qual embasou os autos da
Ação  Penal  em questão.  Em 16/06/2015  foi  instaurado  o  presente  IPL.  4.  O  Procurador  da
República oficiante, ao argumento de que a conduta a ser apurada seria a prestação de falsa
declaração às autoridades alfandegárias relativa à existência de cobertura cambial e, assim, a
falsidade ideológica se consumou com a inserção das informações inverídicas no documentos,
promoveu o declínio de competência em favor da Seção Judiciária de São Paulo/SP, local da sede
da empresa investigada. Subsidiariamente, caso o Juízo da 4ª Vara Federal  de Guarulhos/SP
entendesse ser o competente, requereu que fosse reconhecida hipótese de arquivamento indireto.
5. Discordância do Magistrado Federal ao fundamento de que, considerando a conclusão do Juízo
nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela empresa, "o dano ao Erário efetivamente
apurado foi de menor gravidade, não equiparável, ressalte-se, à das demais infrações do art. 689
do Regulamento, que pressupõem dano ao Erário que leve ou tenha potencial de levar à ilusão ou
supressão  de  tributo  devido,  infere-se  que  a  intervenção  penal  se  mostra  desarrazoada  e
desproporcional".  Pontuou,  ainda,  que  não  há  nenhum  elemento  novo  que  indique  que  os
supostos  fatos  criminosos  tenham  ocorrido  em  São  Paulo/SP,  deixando  de  declinar  da
competência para Seção Judiciária da Capital. Por fim destacou que, em quase 3 (três) anos de
investigação,  nenhuma  nova  prova  foi  extraída  no  presente  IPL,  mas  apenas  colhidas  as
declarações  dos  investigados,  o  que  já  haviam  embasado  a  denúncia  anterior,  inexistindo
lesividade jurídica penal que possa ensejar a continuidade das investigações. 6. Nos autos do
Mandado de Segurança impetrado pela empresa investigada foi proferida sentença concedendo
parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que retificasse o auto de infração,
relevando a pena de perdimento para aplicação da multa, bem como efetuasse a liberação das
mercadorias objeto da Declaração de Importação.  7. Naqueles autos, o juízo ressaltou que: i) a
empresa obteve habilitação ordinária, em 20/06/2011, suficiente para a importação discutida, de
08/02/2011, com base em requerimento formulado apenas dois meses depois, em 15/04/2011 -
conforme dados do COMPROT na internet para o PA n. 10314.004048/2011-78 -, e tal habilitação
foi  posterior  à lavratura do termo de retenção e início  de fiscalização,  de 20/05/2011,  sendo,
portanto, bastante provável que naquela oportunidade já tinha condições econômico-fiscais de
importar em tal montante financeiro; ii) houve retificação da Declaração de Importação no que
antes  foi  falsamente  declarado,  restaurando  a  verdade  ao  procedimento  fiscal,  ainda  que
tardiamente; iii) houve pagamento de todos os tributos devidos, ao que consta, ainda antes de
qualquer ação fiscal, não havendo diferença ou valor sonegado, não tendo a fraude trazido ou
sido apta a trazer qualquer prejuízo patrimonial ao fisco. 8. Nos autos do MS consta informação de
que, em razão do aumento do volume de suas importações, a empresa investigada procedeu ao
pedido de alteração de cadastro no SISCOMEX, o que inicialmente foi indeferido. Mesmo assim,
efetuou a importação das mercadorias, que tiveram seu despacho aduaneiro interrompido, com a
seleção para o canal vermelho do SISCOMEX, sob o fundamento de suspeita de inexistência de
capacidade econômico-fiscal,  em função do indeferimento do pedido de alteração no cadastro
SISCOMEX e falsificação  de  informação relativa  à  situação cambial  da importação.  Contudo,
neste interregno, foi deferida a respectiva alteração cadastral. 9. Além disso, foi feita a alteração
na  DI,  no  SISCOMEX,  para  fins  de  constar  que  havia  cobertura  cambial  na  operação  de
importação, devidamente registrada no BACEN, sem que isso causasse qualquer variação nos
valores  ou  tributos  exigidos.  10.  Desse  modo,  se  a  condição  econômico-fiscal  da  empresa
investigada foi logo depois atestada pela própria autoridade fiscal como bastante para grandes
importações e a informação falsamente declarada não tinha qualquer efeito sobre o montante do
tributo a ser exigido ou na frustração dos controles relativos ao lançamento fiscal, servindo apenas
para  viabilizar  uma  grande  importação  antes  da  concessão  daquele  atestado  (a  habilitação
ordinária), nota-se que o dano ao erário efetivamente apurado foi de menor gravidade, não tendo
havido  sequer  prejuízo  patrimonial  em  concreto.  11.  A  declaração  inverídica  prestada  pela
empresa ocorreu em razão da morosidade no deferimento de seu pedido de habilitação ordinária,
fato que motivou sua opção por declarar a operação sem cobertura cambial, de modo a não ter
seus negócios prejudicados. A empresa, de fato, possuía as condições econômico-fiscais para a
importação, tanto que houve o deferimento do pedido pela Receita Federal, embora posterior à
fiscalização,  bem como não houve  falta  ou  pagamento  a  menor dos  tributos  pertinentes.  12.
Considerando os elementos apontados, por certo não se mostra adequado o declínio pretendido
pelo il. Procurador da República oficiante, uma vez que o domicílio da empresa investigada não
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comanda a questão pertinente às investigações no presente caso, visto que a apreensão das
mercadorias se deu em Guarulhos/SP, assim como a Ação Penal tramitou na Subseção Judiciária
do  referido  município  paulista,  não  havendo  notícia  de  que  tenha  sido  oposta  exceção  de
incompetência naquela demanda. 13. Por fim, diante da ausência de novos elementos concretos
que afastassem os argumentos que embasaram o trancamento da Ação Penal por inépcia da
denúncia, inexiste justa causa apta a ensejar a continuidade das investigações. 14. Declínio não
homologado. Homologação do arquivamento. 

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

223. Processo: JF-SE-0000024-33.2018.4.05.8500-
INQ

Voto: 2744/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86.  Obtenção
fraudulenta de financiamento, perante instituição financeira privada, para aquisição de veículo.
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, 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,  a  qual  estabelece  que:  "A
contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor,
escolhido e indicado pelo particular, perante instituição financeira, em nome de terceiro, sem o
conhecimento  deste  e  com  a  utilização  de  documentos  falsos,  é  conduta  que  lesiona
exclusivamente  o  patrimônio  da  instituição  financeira  e  se  ajusta,  em tese,  ao  tipo  penal  de
estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, não afetando o Sistema Financeiro Nacional.
Não  será  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  criminal  se  a  instituição
financeira  prejudicada  tiver  natureza  privada"  (Orientação  aprovada  na  140ª  Sessão  de
Coordenação, de 23 de outubro de 2017). Conflito de atribuições entre MPF e MPE já dirimido
pelo  Procurador-Geral  da  República,  que  reconheceu,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

224. Processo: JF/BG-0002057-79.2017.4.01.3605-
INQ

Voto: 2683/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE BARRA DO GARÇAS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  conduta  de  líderes  de  movimentos  sociais,  que
supostamente teriam utilizado o nome do INCRA para arregimentar populares a invadirem terras
em propriedades particulares no município  de Novo São Joaquim/MT,  e para obter  vantagem
indevida dos pretensos clientes de programa de reforma agrária, mediante falsas promessas de
aquisição/posse da terra. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171), de incitação a crime (CP,
art.  286)  e  de  associação  criminosa  (CP,  art.  288).  Os  indícios  surgiram  a  partir  de  ofício
encaminhado  pelo  INCRA e  de  informações  obtidas  por  meio  de  gravação  de  uma  reunião
realizada na residência de um dos investigados. Notou-se dos diálogos que um dos participantes
afirmou estar garantida a instauração de projeto de assentamento no ano de 2017 pelo INCRA e
que essas informações decorreriam de negociação realizada tanto com a Superintendência do
INCRA em Cuiabá/MT,  como  também pelas  conversas  mantidas  coma unidade  de  Barra  do
Garças/MT. Em outra passagem da conversa, outro integrante afirma ter conhecimento sobre a
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aquisição de terras pelo INCRA na região. Os condutores da reunião mencionaram a forma de
fazer parte da associação, ou seja, através do pagamento de R$ 125,00 para a inscrição e uma
mensalidade de R$ 25,00. Ao final, outro participante afirmou que não haveria invasão de terras e
que o método de ação da associação seria esperar a autorização judicial para o apossamento da
área.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Foram identificados e
ouvidos  os  populares  que  teriam  sido  arregimentados  pelos  supostos  lideres  investigados.
Extraiu-se dos depoimentos a confirmação da realização de reuniões, bem como o fato de uma
das participantes investigadas ser a responsável por fazer o cadastro dos interessados sobre a
cobrança de uma taxa de R$ 125,00, que consistia na taxa de inscrição (R$ 100,00) mais uma
mensalidade (R$ 25,00). Nessa ocasião o interessado passava a compor a associação e recebia
um  carnê  para  pagamento  da  mensalidade.  Extraiu-se  também  dos  depoimentos  que  a
associação não tinha a pretensão de invadir terra privada ou realizar acampamento, isto é, só
entrariam na terra depois que o INCRA negociasse e determinasse a imissão na posse. Além
disso, o dinheiro recolhido dos associados seria utilizado para custear viagens a Brasília para
acompanhamento das negociações de terra pela autarquia agrária. Verificou-se que a referida
associação possui, de fato, envolvimento político, sendo necessário esse cadastramento de modo
a legitimar a luta por lotes de assentamentos rurais, mas ela não aconselhava a invasão de terras.
Os  elementos  colhidos  não  apontam  para  a  existência  de  condutas  delituosas.  O  que  se
averiguou foram provas de que os investigados compõem uma associação civil constituída com o
fim de apoiar e coordenar procedimentos ligados à Reforma Agrária, e como próprio da espécie,
cobram-se taxas associativas previstas no estatuto, realizam-se reuniões, há líderes, não restando
configurado  delito.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  inclusive  ressaltou  que  "pela
experiência  angariada  ao  longo  de  outros  trabalhos  com  reforma  agrária,  a  seleção  dos
beneficiários de terras pelo INCRA se dá por meio de mera chancela de listagem apresentada
pelos  movimentos  sociais  e  associações  criadas  para  este  mister,  a  despeito  de  existir
regulamentação legal que impõe ao executor da política pública a necessidade de publicação de
edital  e  análise  de  requisitos  objetos  para  a  seleção.  Geralmente,  essas  associações  se
organizam em movimentos sociais, algumas atuam com invasão de terras, outras por meio de
articulação  política  para,  em pressão  ao INCRA e ao  governo  federal,  conseguirem recursos
público  para  novas  desapropriações e assim novos assentamentos.  Diante  dessa  anomia  do
INCRA em realizar a seleção de forma adequada, fator que já foi objeto de repressão por parte do
Tribunal  de  Contas  da  União  (acórdão  1976/2017-TCU "  Plenário  "  anexo,Cautelar  n.  2056-
94.2017.4.01.3605, fls. 32/54) e será em breve objeto de ação civil pública a ser proposta por este
parquet  federal  (está  em  trâmite  no  MPF  o  inquérito  civil  n.  1.20.004.000384/2017-39),  as
associações  ganham  protagonismo  na  escolha  dos  pretensos  beneficiários  gerando,
consequentemente, problemas de várias ordens tais como conflitos agrários, violação da ordem
de  prioridade  de  assentados,  utilização  da  força  em  detrimento  do  direito,  e  uma  indevida
politização do instituto da reforma agrária, utilizado para fins eleitoreiros para captar votos. (") É de
conhecimento  público  que  o  INCRA  se  vale  de  lista  de  pessoas  a  serem  beneficiadas
confeccionadas  pelas  associações  de  luta  pela  terra,  e  a  partir  delas,  em tese,  fiscalizam o
cumprimento dos requisitos e após o trâmite do procedimento administrativo concede o título de
domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso, conforme disposições da Lei n.
8.629/1993". Diante de tais elementos e das informações colhidas nos autos, concluiu-se que as
ações perpetradas pelos investigados tinham por finalidade o beneficiamento da reforma agrária,
buscada de  forma associativa,  em que os necessitados  unem-se para ganhar  voz  e  nomear
procuradores com capacidade de dialogar com os órgãos do governo e representantes políticos.
Ausência de elementos mínimos que indiquem o cometimento de crime. Falta de justa causa.
Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  da  retomada  das  investigações  caso  haja  a
descoberta futura de indícios de materialidade, nos termos do art. 18 do CPP.

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

225. Processo: JF/BLU/SC-5017032-
04.2017.4.04.7205-PIMP - Eletrônico 

Voto: 2696/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
BLUMENAU
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Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

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

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

226. Processo: JF-LIM-0002401-55.2017.4.03.6143-
INQ

Voto: 2747/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  43ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
LIMEIRA/SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  APREENSÃO  DE  990  MAÇOS  DE
CIGARRO  CONTRABANDEADOS.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no art. 334-A do
Código Penal, haja vista a apreensão, em poder do investigado, de 990 (novecentos e noventa)
maços de cigarro de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de
sua introdução regular no território nacional. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juízo  Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Infere-se da leitura dos arts. 45 a
54 da Lei nº 9.532/97 que, embora a importação de cigarros de fabricação estrangeira e de livre
comercialização no país de origem não seja totalmente proibida, as exigências que devem ser
atendidas para a realização da operação a tornam mais restrita. Descumpridas tais exigências,
configura-se, em tese, o crime de contrabando. 6. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas
que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 7. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida  (990  maços  de  cigarro)  supera  o  limite  estabelecido  por  esta  Câmara.  8.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir nas investigações.

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

227. Processo: JF/PR/CAS-5001688-
64.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2952/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder de dois investigados, com a
ilusão de tributos no valor de R$ 2.686,95 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e
cinco  centavos).  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.
Discordância da magistrada. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc.
IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como
parâmetro  para  aferição  da  insignificância  da  ação  delituosa  (R$  20.000,00),  tem-se  que  a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigados que, conforme o
sistema COMPROT, apresentam outros autos de infração com apreensão de mercadorias nos
últimos cinco anos (dois em 2017 em relação ao primeiro investigado e oito entre 2013 e 2017 em
relação ao segundo). 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

228. Processo: JF/PR/CAS-5002045-
44.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2935/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  IMPORTAÇÃO  DE  MERCADORIAS  DE  ORIGEM
ESTRANGEIRA  DESACOMPANHADAS  DE  DOCUMENTAÇÃO  DE  REGULAR
INTERNALIZAÇÃO NO PAÍS. CP, ART. 334. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. REITERAÇÃO
DA CONDUTA. ÚLTIMOS CINCO ANOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO EM RELAÇÃO
A APENAS UM DOS INVESTIGADOS. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar o
delito previsto no artigo 334 do CP, tendo em vista a apreensão, em poder dos três investigados,
de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desprovidas  de  documentos  comprobatórias  da
regular  entrada no país,  em 18/09/2017.  2.  O Procurador da República oficiante  promoveu o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, em razão do valor dos tributos
devidos ser de R$ 6.189,87, inferior ao montante de R$ 20.000,00 fixado pelo art. 20 da Lei n.
10.522/02.  3.  A  Juíza  Federal  discordou  do  arquivamento  apenas  em  relação  a  dois  dos
investigados, visto que teriam outros procedimentos fiscais em seus nomes, o que configuraria
contumácia, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. 4. Consoante reiteradas
decisões da Suprema Corte acerca do tema (HCs nº 136.843/MG, 127.173/PR, 136.958/RS e
136.984/SP) é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem
o limite  de R$ 20.000,00,  em decorrência  do que  dispõem as  portarias MF nº  75/2012 e nº
130/2012. Recente decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao
entendimento  reiterado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (ProAfR  no  Recurso  Especial  nº
1.709.029/MG, Dj 04/04/2018), afetando Recurso Especial  para fins de revisão de tese. 5. No
presente caso, diante das informações constantes no sistema COMPROT, verifica-se que um dos
investigados,  F.M.,  possui  apenas 1  (um)  procedimento  fiscal  por  apreensão de  mercadorias
estrangeiras irregulares (ano de 2009) e o outro, D.F., possui 7 (sete) procedimentos fiscais por
delitos da mesma natureza (anos de 2006, 2008, 2009, 2010 e 2017). Contudo, nota-se que a
conduta do primeiro, bem como seis das condutas do segundo, foram praticadas há mais de 5
(cinco) anos. Somente o segundo investigado tem um procedimento fiscal referente à conduta
praticada também no ano de 2017. 6. Nesse sentido, considerando a aplicação analógica do art.
64, I, "a", do CP, que trata da reincidência, esta 2ª CCR entende pela excepcional aplicação do
princípio da insignificância, caso as reiterações tenham ocorrido há mais de cinco anos da data do
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fato ora investigado. 7. Importante ressaltar que não se deve matematizar a aplicação do princípio
da insignificância, de modo a fazê-lo incidir apenas sob o critério quantitativo do dano. Em casos
como o que ora se analisa, em que se ressai a conduta social do agente " eis que configurada a
habitualidade delitiva " descabe o manejo do princípio da insignificância, sendo o caso, pois, de
admitir-se  a  intervenção  penal.  Apesar  da  diminuta  extensão  da  lesão,  outros  vetores  não
favorecem o investigado, para fins de caracterização do princípio da insignificância. Isso porque
seu comportamento é socialmente reprovável ante a reiteração delitiva. 8. Logo, considerando
que  apenas  o  investigado  D.F.  foi  autuado  pela  apreensão  de  mercadorias  estrangeiras
irregulares  dentro  dos  últimos  cinco  anos,  o  arquivamento  em  relação  a  ele  mostra-se
inadequado. 9. Insistência no arquivamento no tocante ao investigado F.M. e não homologação do
arquivamento em relação ao investigado D.F.. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na respectiva persecução penal.

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

229. Processo: JF-SOR-0007732-20.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2671/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando de
cigarros  (CP,  art.  334-A).  Apreensão  de  15  (quinze)  maços  de  cigarros  de  procedência
estrangeira,  sem  documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação  em  poder  do
investigado.  Promoção de  arquivamento,  pelo  MPF,  com base  no princípio  da  insignificância.
Discordância do magistrado, considerando a reiteração da conduta delitiva. 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 feito,  tendo  em vista  a  existência  de
reiteração em nome do investigado. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

230. Processo: 1.15.000.002944/2017-90 Voto: 2650/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS CRIMINAIS DA
PR/CE.  POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.  DIVERGÊNCIA
ENTRE OS MEMBROS QUANTO AO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO 16º OFÍCIO
DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ. 1.  Notícia  de Fato instaurada a partir  de
Representação Fiscal para Fins Penais, referente a trabalho de fiscalização na massa falida de
empresa privada, para apurar possível prática de crimes contra a ordem tributária. 2. Ao receber
referida  RFFP,  o  Procurador  da  República  do  15º  Ofício  a  encaminhou  à  Justiça  Federal,
solicitando respectiva juntada aos autos do processo nº 0000940-45.2014.4.05.8100 " que apura
prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional no âmbito do grupo empresarial ", sendo o
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pleito indeferido pelo magistrado por considerar tratar de possíveis ilícitos não relativos à citada
ação  penal.  3.  Com  amparo  no  fundamento  do  despacho  judicial,  considerando  que  a
documentação trata de fatos diversos daqueles discutidos no bojo da ação penal, o Procurador da
República do 15º Ofício determinou o encaminhamento dos autos ao NUCRIM para distribuição
automática. 4. Os autos foram então distribuídos ao titular do 16º Ofício da PR/CE que, por sua
vez,  ao  constatar  "que  os  fatos  noticiados  guardam  estreita  relação  com  aqueles  objeto  de
apuração no âmbito do processo nº 0000940-45.2014.4.05.8100", entendeu pela distribuição do
feito ao 15º Ofício da PR/CE, por força de prevenção derivada de conexão. 5. Com o retorno dos
autos,  o  Procurador  da  República  do  15º  Ofício  suscitou  o  presente  conflito  negativo  de
atribuições, registrando que já foi proferida sentença no processo nº 0000940-45.2014.4.05.8100
condenando os administradores do grupo empresarial  por crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional. 6. 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. 7. Da análise atenta dos autos, observa-se
que, segundo o Procurador da República suscitado, os fatos que ensejaram a RFFP guardam
pertinência com o objeto da ação penal " mormente considerando-se que a denúncia formulada
pelo  Parquet  Federal,  que  culminou  na  instauração  da  referida  ação  penal,  desencadeou  o
trabalho de fiscalização da Receita Federal ", o que justificaria o envio dos presentes autos ao
titular do 15º Ofício. 8. Como destacado pelo Procurador da República suscitante, a ação penal
que teria embasado a assertiva de conexão já foi apreciada e julgada, não subsistindo, pois, razão
a justificar sua atribuição para atuar no feito. 9. Incidência, no caso, da Súmula nº 235/STJ: a
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 10. Conhecimento do
conflito  negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  pela  fixação  da  atribuição  do  Procurador  da
República suscitado, oficiante no 16° Oficio da PR/CE.

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.

231. Processo: 1.17.001.000010/2018-10 - Eletrônico Voto: 3008/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta emissão de certificados falsos de conclusão de
cursos por empresa privada e a apresentação dos referidos documentos perante Comissão de
Processo  Seletivo  no  Município  de  Ibitirama/ES.  Remessa  dos  autos  pelo  Ministério  Público
Estadual,  considerando  que  "os  fatos  noticiados,  especificamente  em  relação  a  certificados
fraudulentos,  dizem  respeito  a  fatos  já  objeto  de  ação  pelo  Ministério  Público  Federal".  O
Procurador da República oficiante suscitou o presente conflito de atribuições, por verificar que
citada  ação  civil  pública  (ACP  nº  0003286-27.2017.4.02.5002,  originária  do  IC
1.17.001.000148/2015-76),  em que referida  empresa  figura  como corré  no  polo  passivo,  não
possui identidade de objeto com o presente feito, tendo como pedido principal a "interrupção, em
caráter  permanente,  da  atividade  ilícita  consistente  na  prestação  de  serviços  de  educação
superior não autorizados pelo MEC". Ressaltou, ademais, a inexistência de indícios de ofensa a
bens, serviços ou interesse direto da União, suas autarquias ou empresas públicas federais. Autos
remetidos à 2ª CCR para análise.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Do cotejo analítico dos autos, em que discute-se a falsificação e o uso de documento falso,
verifica-se inexistir identidade de objeto com a ação civil pública proposta, cujo pedido refere-se à
interrupção da prestação de serviços educacionais de nível superior não autorizados pelo MEC.
Apresentação de certificados falsos perante órgão público municipal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento
falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não
importando a qualificação  do órgão  expedidor."  Ratificação,  por  esta  2ª  CCR,  do declínio  de
atribuições  ao  Parquet  Estadual  para  persecução  do  delito.  Caracterização  de  conflito  de
atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República, conforme
preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do  Informativo  de  Teses  Jurídicas  da  PGR e  em
precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678,  1717 e 2225).  Encaminhamento dos autos à
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Exma. Sra. Procuradora-Geral da República.

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

232. Processo: JFRJ/SJM-0001274-
12.2014.4.02.5110-INQ

Voto: 2741/2018 Origem:  GABPRM2-LCSC  -  LUIS
CLAUDIO SENNA CONSENTINO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DIVULGAÇÃO  DE  VÍDEOS  DE  PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL
POR  MEIO  DA  INTERNET.  (LEI  8.069/90,  ART.  241-A).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  N°  33).  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no
artigo  241-A do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  "  ECA (Lei  8.069/90),  em  razão  da
divulgação  de  vídeos  com  conteúdo  pornográfico  envolvendo  adolescente  através  da  rede
mundial  de  computadores.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, em
decisões recentes, tem se posicionado no sentido de que "o simples fato de o suposto delito ter
sido cometido por meio da rede mundial  de computadores, ainda que em páginas eletrônicas
internacionais, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal". 3. Declínio de atribuições
prematuro.  4.  A  competência  será  da  Justiça  Federal  quando  preenchidos  três  requisitos
cumulativos:  a) o fato esteja previsto como crime no Brasil  e no estrangeiro;  b) o Brasil  seja
signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de
reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no
Brasil  e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente. 5.
Além da existência  de Convenção Internacional  sobre Direitos da Criança da qual  o Brasil  é
signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º), constata-se no presente caso, em princípio, o caráter
transnacional da conduta criminosa, situação que afirma a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. 6. Isso porque o caso em tela trata da divulgação de filmagens de cenas de
sexo envolvendo adolescente por meio de site da internet, não se limitando a uma comunicação
eletrônica entre pessoas residentes no Brasil, tendo em vista que qualquer indivíduo, em qualquer
lugar do mundo, desde que conectado à internet, poderia acessar a página publicada com tais
conteúdos  pedófilo-pornográficos,  verificando-se,  portanto,  cumprido  o  requisito  da
transnacionalidade também exigido para atrair a competência da Justiça Federal. 7. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.624/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese
de que "compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou
adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei
n. 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores (HC 222.861/AM,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). 8.
Precedentes  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF:  Processo  nº
1.00.000.000323/2016-13, julgado na 656ª Sessão de Revisão, de 22/08/2016, unânime, e IPL nº
5020788-25.2015.4.04.7000, julgado na 673ª Sessão de Revisão, de 06/03/2017, unânime. 9. Não
homologação do declínio  de atribuições e 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 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.

233. Processo: 1.25.008.000122/2018-39 - Eletrônico Voto: 2675/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FRAUDE COMETIDA CONTRA O INSS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  INVESTIGAÇÃO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, e inserção de informação falsa em
documento público contra o INSS (CP, art. 299), praticado com o objetivo de receber o benefício
de  pensão  por  morte.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas
atribuições ao Ministério Público Estadual sob o argumento de que a conduta não ocasionou
prejuízo à autarquia previdenciária, mas tão somente aos beneficiários que efetivamente fazem
jus ao benefício. 3. Embora, em princípio, não tenha restado demonstrado efetivo prejuízo ao
INSS, o certo é que a investigada, mediante falsa informação de que convivia com o segurado,
requereu e obteve junto à autarquia o direito ao benefício de pensão por morte. 4. Assim, com
base  nos  documentos  falsos  apresentados  ao  INSS  é  que  lhe  foi  deferido  o  benefício
previdenciário, extraindo-se dos autos a informação de que a investigada, além de nunca ter se
relacionado  com o  de  cujus,  possuía  união  estável  há  muitos  anos  com terceira  pessoa.  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. 6. Nesse sentido é o entendimento, já pacificado, do Superior Tribunal de
Justiça:  AgRg  no  CC 136.032/PI,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  Terceira  Seção,
julgado em 25/02/2015, DJe 05/03/2015, e Súmula nº 546, que estabelece: 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.
7.  Não homologação do declínio  de atribuições e  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 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.

234. Processo: 1.15.000.000519/2017-66 Voto: 3066/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, visando apurar a
possível  ocorrência  do  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Presidente de cooperativa foi  apontado pela Receita Federal  como o responsável  por dívidas
tributárias da referida sociedade em razão da declaração a menor do valor do índice de ajuste do
Risco Acidente do Trabalho (RAT) no exercício de 2011 e por ter deixado de declarar em GFIP
valores pagos a contribuintes individuais. Ouvido, o investigado declarou que enquanto esteve na
presidência da cooperativa a contabilidade era toda terceirizada e que não foi  notificado pela
fiscalização  tributária  acerca  dos  referidos  débitos,  não  tendo  a  oportunidade  de  apresentar
defesa administrativa. Afirmou, ainda, que desconhecia como eram feitos os preenchimentos de
GFIP's e que sempre autorizou o pagamento de todos os tributos apontados pela contabilidade da
cooperativa. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob a alegação de
que não haveria como afirmar ter sido o investigado o responsável pela supressão da contribuição
social previdenciária no âmbito da cooperativa, bem como não há prova quanto ao verdadeiro
responsável  pela  omissão  fiscal,  não  restando  comprovadas  a  consciência  e  a  vontade  de
sonegar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Consta dos autos que a
intimação da cooperativa a respeito das referidas irregularidades tributárias foi direcionada ao seu
presidente à época da fiscalização e não ao investigado, que era o presidente à época dos fatos
geradores dos débitos fiscais. Por certo que a intimação fiscal é direcionada a pessoa que consta
como responsável tributário nos dados de informação que a Receita Federal tem acesso, podendo
essa presunção, por ser relativa, ser eventualmente afastada com base em outros elementos de
prova. Foi ouvido pelo MPF um contador responsável por parte da contabilidade da cooperativa à
época dos fatos, que afirmou que sua administração não era exercida apenas pelo investigado,
mas que existiam outros diretores com poder de gerência, bem como que entre janeiro de 2011 a
dezembro de 2012 as GFIP's eram preenchidas pela equipe de contabilidade da cooperativa.
Portanto,  considerando  que  os  créditos  tributários  foram  devidamente  constituídos,  somando
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aproximadamente R$ 46.000,00, o arquivamento pelo fundamento trazido pelo il. Procurador da
República oficiante mostra-se prematuro, uma vez que a mera declaração do investigado que não
tinha conhecimento dos débitos não permite afastar sua responsabilidade. Afinal, ele exercia o
cargo de Presidente da cooperativa de 23/04/2007 a 08/09/2014, assumindo, pois, posição de
gestão  e  mando  na  entidade.  Por  isso,  ainda  que,  ad  argumentandum,  não  tenha
responsabilidade sobre os fatos, deve esclarecer melhor as questões pertinentes, principalmente
individualizando quem seriam as pessoas que participavam da contabilidade da cooperativa e
preenchiam as GFIP's,  já  que ele  afirma que apenas autorizava os pagamentos de todos os
tributos conforme apontados pelo  setor  contábil.  Há informação de que outros diretores,  com
poder de gerência, exerciam a administração da cooperativa à época dos fatos geradores dos
débitos,  devendo  estes  serem  identificados  e  ouvidos.  Não  homologação  do  arquivamento.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

235. Processo: DPF-BAR/BA-0285/2017-IPL Voto: 2996/2018 Origem:  GABPRM002-RGN  -
RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de uso de documento falso (art.
304).  Ao  ser  realizada  abordagem de  rotina  por  policiais  rodoviários  federais  na BR 242,  foi
constatado que os Certificados de Registros e Licenciamento de Veículos (CRLV's) referente a
veículo trator e a semirreboque possuíam indícios de falsidade. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Diligências. O veículo abordado estava em nome da pessoa jurídica para a
qual o condutor prestava serviço. Este, por sua vez, não tinha conhecimento acerca da natureza
fraudulenta da documentação, uma vez que apenas dirigia o veículo, o que configura ausência da
elementar do tipo descrito do art. 304 do CP. A presente situação mostra-se peculiar, não sendo o
caso de aplicação da Súmula nº 546 do STJ, mas sim de investigação do delito de confecção do
falso (CP, art. 297). Nesse sentido, por se tratar de documento emitido por órgão estadual, inexiste
lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

236. Processo: DPF/DVS/MG-00010/2015-INQ Voto: 2906/2018 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA
CRISTINA TAVARES TORRES

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos Correios situada em
São José da Barra/MG. CP, art. 157, § 2º, I, II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos que foi subtraída a quantia de R$ 85.754,78 (oitenta e cinco
mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) pertencente ao Banco Postal
e  R$  681,09  (seiscentos  e  oitenta  e  um  reais  e  nove  centavos)  pertencente  à  EBCT.
Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de
bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à
empresa pública federal. Danos ao serviço postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº
145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-
11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

237. Processo: 1.14.000.001087/2018-29 Voto: 2997/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Narra a representante que no dia 24/01/2018,
ao comparecer ao hall do edifício no qual reside e reclamar do barulho feito por uma mulher, esta
teria  dito  ser  servidora  do  Ministério  Público  Federal  e  que  poderia  acabar  com  a  vida  da
representante.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Embora  a
representada ostente a condição de funcionária pública federal, tal circunstância, por si só, não é
capaz de firmar a atribuição do MPF para o caso. Desavença de ordem particular, sem relação
com o exercício da função pública desempenhada por uma das partes. 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.

238. Processo: 1.14.001.000784/2017-71 Voto: 2907/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa,  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando possível prática de contravenção penal, consistente na
exploração de jogos de azar (Decreto-Lei 3.688/41, art. 50), na cidade de Ilhéus/BA. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade
na conduta. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Incidência do Enunciado nº 37 desta
2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções
penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

239. Processo: 1.22.000.001270/2018-52 Voto: 2931/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia dos autos de ação previdenciária, encaminhada pela
32ª Vara do Juizado Especial Federal de Minas Gerais, referente à controvérsia sobre o quantum
devido  e  os  honorários  contratados  entre  o  autor  da  ação  e  sua  advogada,  culminando  em
acusações recíprocas de ameaça e extorsão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
" 2ª CCR). A existência de suposta ameaça ou extorsão cinge-se à discussão entre as partes
sobre cláusulas firmadas no contrato de honorários, atingindo tão somente a esfera patrimonial e
interesses pessoais dos envolvidos. 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
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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.

240. Processo: 1.25.005.000217/2018-82 - Eletrônico Voto: 2794/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente originário da 1ª Vara do Trabalho de Londrina/PR,
solicitando providências em relação a fato atribuído a advogado que teria recebido a totalidade de
crédito  trabalhista  sem  repassar  valor  algum  ao  seu  cliente.  Suposto  crime  de  apropriação
indébita (CP, art. 168). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os valores que teriam
sido  indevidamente  apropriados  pelo  causídico  foram  disponibilizados  pelo  juízo  trabalhista,
mediante  depósito  bancário,  ao  reclamante  ou  ao  seu  procurador.  Prejuízo  suportado  por
particular.  Ausência  de ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou qualquer  de suas
entidades ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

241. Processo: 1.26.000.001134/2018-13 - Eletrônico Voto: 2789/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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,  na qual  a  noticiante  relata  ter  recebido uma correspondência  informando acerca de
valores que teria a receber na Justiça Federal de São Paulo, relacionados a uma ação judicial
contra  uma  caixa  de  pecúlio,  cuja  liberação  ocorreria  mediante  o  pagamento  de  custas
processuais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não
evidencia  lesão direta  a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades.  Eventual
tentativa  de  crime  de  estelionato  em  detrimento  de  particular.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

242. Processo: 1.30.001.001317/2018-04 Voto: 3011/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  ofertada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  o
noticiante, aposentado pelo INSS, que ao verificar o seu Demonstrativo de Crédito do Benefício "
DCB, identificou um desconto não autorizado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), discriminado
como  "Contribuição  CGT  APB",  destinado  a  uma  organização  sindical  denominada  Central
Nacional  de  Aposentados  e  Pensionistas  do  Brasil  "  CENTRAPE.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta praticada por instituição de natureza privada
em prejuízo de particular. Em que pese o desconto incidir em benefício previdenciário, o ônus é
suportado pelo beneficiário. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Precedente: NF 1.16.000.003846/2017-32,
709ª sessão  ordinária,  de 26/03/2018,  à  unanimidade.  Ausência  de elementos de informação
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capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio 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.

Homologação de Arquivamento

243. Processo: DPF/AM-00947/2013-INQ Voto: 3074/2018 Origem:  GABPR1-ECBJ  -
EDMILSON  DA  COSTA
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de invasão de terras públicas (art. 20, lei 4.947/1966).
Notícia crime apresentada por ex-companheiro de mulher que que detinha título provisório de
ocupação. O denunciante narra que o imóvel supostamente em sua posse teria sido invadido por
um terceiro, sob a alegação de que este seria o verdadeiro proprietário do terreno. Apresenta,
ainda,  reclamações  sobre  a  atuação  do  INCRA no  caso,  que,  em suas  palavras,  teria  sido
conivente com a suposta invasão. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). O INCRA
informou  que  o  processo  formalizado  pela  ex-companheira  do  denunciante  continha  vícios  e
inconsistências, motivo pelo qual o Título de Domínio sobre a propriedade não foi entregue e que
o imóvel em questão é terra pública da União ocupada atualmente pelo terceiro que o denunciante
alega  ser  invasor.  A  ex-companheira  deixou  claro  em  seu  depoimento  que  sempre  teve
consciência do caráter provisório da Declaração de Ocupação feita em 2011 e de que não teria
direitos  sobre  sobre o  imóvel  até  o  Título  Definitivo  de propriedade ser  emitido pelo  INCRA.
Afirmou também que nunca concordou com o ex-companheiro em tentar "angariar terras"  por
saber estas serem destinadas a pessoas sem renda e com vocação para agricultura. Em novas
declarações, o denunciante reconheceu não ter ocupado o imóvel antes de 2011 e informou ter se
separado de sua companheira em 2013. O terceiro, que seria o suposto invasor, foi ouvido pela
autoridade  policial  e  afirmou  não  ter  invadido  nenhuma  propriedade  e  que,  inclusive,  teria
procurado o casal em 2013 para fechar um acordo para a quitação de benfeitorias deixadas pelos
mesmos  no  terreno.  Foi  juntado  aos  autos  pacto  celebrado  entre  a  ex-companheira  do
denunciante e o filho do terceiro, versando especificamente sobre as benfeitorias do imóvel de
que tratam as presentes apurações. Não há mínimos elementos que comprovem a materialidade
do delito alegado pelo denunciante. Não é cabível  a imputação do delito do art.  20 da Lei n.
4.947/66 a nenhum dos envolvidos, pois tudo que ocorreu, fora a inicial confusão com relação ao
verdadeiro  beneficiado  do  INCRA,  estava  amparado  na  atuação  legal  da  referida  autarquia
federal. 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.

244. Processo: DPF/MBA/PA-00182/2017-INQ Voto: 3098/2018 Origem:  GABPRM1-LCT  -  LIGIA
CIRENO TEOBALDO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito  Policial.  Ação  Previdenciária  ajuizada  em  face  do  INSS,  visando  a  concessão  do
benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.  Pedido instruído
com declaração supostamente falsa de exercício de atividade rural,  emitida por A.R.F.,  pai da
autora da ação judicial, o qual fora indeferido em razão de restar evidenciada a não condição de
segurada, bem como pela inexistência de incapacidade. Constatação, no curso do processo, por
meio de documentação juntada aos autos pelo INSS, de outras declarações inverídicas emitidas
por A.R.F., que atestam o exercício de atividade rural por outras pessoas na mesma propriedade e
em  períodos  coincidentes  com  aqueles  que  a  autora  alega  ter  trabalhado.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ação previdenciária julgada improcedente considerando a
fragilidade da prova material. Ausência de potencialidade lesiva da conduta. Consta dos autos,

98/136



ATA DA 714ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00256809/2018

ainda,  cópia  do  laudo  pericial  que  atesta  ser  a  autora  acometida  de  transtorno  mental
(Esquizofrenia  Paranóide),  evidenciando  sua  condição  de  inimputável.  No  tocante  à  conduta
atribuída  à  A.R.F.,  cabe  registrar  que  a  declaração  de  exercício  de  atividade  rural  não  é
imprescindível  para  a  concessão  do  benefício  e  requer  homologação  pelo  INSS,  sendo  que
mesmo homologada, para comprovação do exercício da atividade rural, a declaração necessita de
corroboração por início de prova material e entrevista do segurado, sob pena de não constituir
prova plena do exercício da atividade rural. Logo, a mera declaração de exercício de atividade
rural não tem o condão de, por si só, criar obrigação relacionada a fato juridicamente relevante,
não restando caracterizada a tentativa do delito de estelionato, tampouco do crime de falsidade
ideológica (crime-meio). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  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: PRM/SJR-3409.2015.000013-2-INQ Voto: 2750/2018 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: lnquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Vara  do  Trabalho  de  José
Bonifácio/SP.  Possível  crime  de  supressão  de  documento  (CP,  art.  305)  praticado  pelo
representante legal de empresa privada, tendo em vista a suposta retenção dolosa da Carteira de
Trabalho de empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Em
oitiva  realizada em sede policial,  o  empregado afirmou que sua CTPS não lhe foi  restituída.
Informa que a teria entregue ao gerente da obra em que trabalhou por 3 meses para a empresa
tomadora de serviços. Este, por sua vez, afirmou que não era responsável pelos registros, mas
sim outro  encarregado e que este  levava as CTPS de todos os empregados a São Paulo  e
retornava com os documentos preenchidos. O sócio-gerente da empresa foi ouvido e declarou
que o responsável  pelos registros era outro  empregado. Este  empregado indicado pelo sócio
afirmou em depoimento que era o responsável pela indicação da quantidade de pessoas que
deveriam  ser  contratadas,  porém  incumbia  ao  setor  administrativo  do  escritório  da  empresa
situado em Pirajuí/SP e o RH do escritório central  situado em São Paulo/SP a realização da
contratação efetiva e o respectivo registro. Foi ouvido um engenheiro técnico de serviço, que foi
indicado como sendo quem realizava a contratação de mão de obra. Este confirmou seu vínculo
com a empresa tomadora de serviços, mas informou que desconhece o empregado reclamante e
aquele por ele indicado como a quem teria entregue a CTPS, bem como disse que não era de sua
incumbência  a  custódia  dos  documentos  dos  trabalhadores.  Não  foram  colhidos  elementos
concretos que apontassem a prática de crime. Ao que se apura, não houve dolo em destruir,
suprimir ou ocultar o documento, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, mas
sim  negligência  na  guarda  e  restituição  da  CTPS ao  empregado.  Ausência  de  materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: SR/PF/CE-00214/2017-INQ Voto: 2932/2018 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Suposta fraude no
recebimento  de  seguro-desemprego  por  três  indivíduos,  no  ano  de  2005.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Informação de que um dos investigados veio a óbito.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Quanto aos demais investigados, verifica-se que os fatos
ocorreram em 2005. Pena máxima cominada de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Homologação do arquivamento.
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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.

247. Processo: 1.11.000.000171/2018-37 - Eletrônico Voto: 2640/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Beneficiários  de  programa  social  do  governo  federal  que  doaram,
respectivamente, R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) para
campanha eleitoral no ano de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dispõe o
art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97 que as doações devem ser limitadas a 10% dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Não consta do relatório individual qual a
renda declarada pelos doadores, mas apenas sua condição de beneficiários de programa social. A
simples constatação de que os investigados são beneficiários de programa social do governo
federal  e realizaram doação à campanha eleitoral  não demonstra,  em princípio,  materialidade
suficiente para a configuração de conduta criminosa, visto que não existe na legislação eleitoral
impedimento quanto à  efetuação de doações a campanhas eleitoras por  pessoas físicas que
sejam também beneficiárias de programas assistenciais do governo. Materialidade delitiva não
evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento. Ressaltou, contudo, a il. Procuradora da República oficiante que os valores doados
seriam relativamente altos, em virtude da provável incapacidade financeira dos doadores para
efetuar contribuição para campanha eleitoral, não cabendo àquela Procuradoria Regional Eleitoral
verificar se a doação comprometeu ou não o sustento da família do doador. Assim, vislumbrando o
possível cometimento de fraude no recebimento de recursos provenientes do programa "Bolsa
Família" (CP, art. 171, §3º), declinou das atribuições à PRM de Arapiraca/AL para proceder às
investigações nessa seara, nos termos do Enunciado n. 25 da CCR.

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

248. Processo: 1.13.001.000040/2018-75 - Eletrônico Voto: 2725/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TABATINGA-AM

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar suposta
prática do delito descrito no art. 273, § 1º-B, e/ou art. 334-A, ambos do Código Penal. Informação
de que  um colombiano  teria  sido  surpreendido  na  posse  de  medicamentos  (49  unidades de
Nitrosex e 65 unidades de Sildenafil) possivelmente de origem estrangeira, sem documentação
comprobatória  de  sua  regular  importação,  cujo  valor  das  mercadorias  totalizariam  R$162,65,
correspondendo a R$ 81,32 de tributos suprimidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Segundo consta,  a  mercadoria  apreendida  foi  destruída sem que fosse  submetida à
perícia. Inexistência de indícios mínimos que comprovem a materialidade do crime, visto que não
há como saber, objetivamente, se os produtos apreendidos eram realmente medicamentos e/ou
se  sua  procedência  era  estrangeira.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

249. Processo: 1.14.000.002074/2017-96 Voto: 2961/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com base  em Representação  formulada  pelo
Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, para verificação de possível ocorrência de delito
de  falso  testemunho.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Pedido  de
desconsideração da Representação ofertada pelo Juízo em virtude de equívoco no envio dos
autos  ao Ministério  Público  Federal,  tendo  em vista  que  deveriam ser  dirigidos  ao  Ministério
Público do Trabalho por razões inteiramente diversas. Inexistência de crime. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

250. Processo: 1.15.000.000703/2018-97 - Eletrônico Voto: 3012/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
(PACAJUS),  informando acerca de doação eleitoral  no valor  de R$ 1.200,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante a possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

251. Processo: 1.15.000.000719/2018-08 - Eletrônico Voto: 2963/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
(PACAJUS),  informando acerca de doação eleitoral  no valor  de R$ 1.020,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante a possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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252. Processo: 1.15.000.000725/2018-57 - Eletrônico Voto: 3013/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
(PACAJUS),  informando  acerca  de  doação  eleitoral  no  valor  de  R$  600,00  à  campanha  de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante a possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº. 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10% dos
rendimentos  brutos  auferidos  pelo  doador  no  ano  anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório
individual não consta qual a renda declarada pelo contribuinte, mas apenas que consta como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto de vista tributário. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

253. Processo: 1.15.000.001050/2018-63 - Eletrônico Voto: 2941/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta irregularidade em doação eleitoral, no valor de R$
1.500,00,  por  pessoa  inscrita  como  desempregada  no  Cadastro  Geral  de  Empregados  e
Desempregados " CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da
Lei  nº.  9.504/97 dispõe que  as doações devem ser  limitadas  a  10% dos rendimentos  brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a
renda  declarada  pelo  contribuinte,  mas  apenas  sua  condição  de  desempregado.  A simples
constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à campanha eleitoral não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza,
sobretudo considerando que o valor doado é inferior a 10% do limite de isenção para a declaração
do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do ponto de vista tributário. Por fim, cumpre
destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o
fato aqui narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

254. Processo: 1.15.000.001066/2018-76 - Eletrônico Voto: 2940/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta irregularidade em doação eleitoral, no valor de R$
1.000,00,  por  pessoa  inscrita  como  desempregada  no  Cadastro  Geral  de  Empregados  e
Desempregados " CAGED. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da
Lei  nº.  9.504/97 dispõe que  as doações devem ser  limitadas  a  10% dos rendimentos  brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, no relatório individual não consta qual a
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renda  declarada  pelo  contribuinte,  mas  apenas  sua  condição  de  desempregado.  A simples
constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à campanha eleitoral não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza,
sobretudo considerando que o valor doado é inferior a 10% do limite de isenção para a declaração
do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do ponto de vista tributário. Por fim, cumpre
destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o
fato aqui narrado já foi comunicado ao Procurador Regional Eleitoral.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

255. Processo: 1.15.000.003118/2017-68 - Eletrônico Voto: 2802/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
crime  de  sonegação  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I)  por  parte  de  empresa  privada.
Informação de que a contribuinte teria compensado integralmente o lucro líquido apurado no ano
de 1999 com saldo de base negativa da CSLL de períodos anteriores, contrariando a norma que
só admite tal compensação até o limite de 30% (trinta por cento). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que o crédito tributário foi extinto,
por decisão administrativa que deu provimento a recurso voluntário da contribuinte, e o processo
correspondente  está  arquivado.  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.

256. Processo: 1.18.000.001079/2018-33 - Eletrônico Voto: 2761/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada por meio de carta enviada à Procuradoria da República
em Goiânia/GO. O noticiante aparenta narrar, tendo em vista a notícia crime ser bastante confusa,
a suposta ocorrência de crime de falsidade ideológica (CP, art.  299) praticado por sua antiga
companheira  contra  o  INCRA.  Afirma  que  ela  teria  declarado  união  estável  com  outro
companheiro  sem antes  "desconstituir"  a  que  tinha  com o  declarante.  Diante  disso,  alega  o
representante que ela não poderia ser assentada pelo INCRA. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

257. Processo: 1.18.001.000270/2018-58 - Eletrônico Voto: 3108/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO
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Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente encaminhado pela Justiça do Trabalho para
apurar suposta ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). De acordo com a cópia
da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista, o preposto da reclamada protocolou
no dia  21/09/2016 um atestado odontológico  a  fim de justificar  o  seu não comparecimento à
audiência realizada no dia 22/09/2016. Ocorre que consta no atestado o dia 22/09/2016 como
data  de  expedição,  o  que  gerou  dúvida  acerca  da  veracidade  da  informação.  Revisão  de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Informação,  obtida  em cumprimento  a  mandado  de
averiguação expedido por determinação do Juízo, de que o investigado submeteu-se à cirurgia
odontológica no dia 21/09/2016 e que houve um equívoco quanto à data indicada no atestado
emitido,  consoante  afirmado  pelo  profissional  responsável  pelo  procedimento.  Foi  certificado,
ainda, que durante a diligência foi apresentado o "Odontograma" do procedimento realizado, o
qual fazia menção à data de 21/09/2016 e continha a assinatura do paciente e do odontólogo.
Mero erro material na expedição do documento. 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.

258. Processo: 1.20.005.000044/2018-89 - Eletrônico Voto: 3122/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão,  em  que  o  noticiante  pede  providências  quanto  a  supostas  irregularidades  na
comercialização  de  título  de  capitalização  Tele  Sena,  na  Superintendência  de  Seguros
Privados/SUSEP e na Federação Nacional das Empresas de Capitalização/FENACAP. Promoção
de  arquivamento  com esteio  no  fato  de  que  o  interessado  "vem reproduzindo  denúncias  de
idêntico teor em diversos Ministérios Públicos Estaduais e Federais do país (Piauí, Pernambuco,
Santa Catarina, São Paulo, etc), sobre empresas e títulos de capitalização em geral", ressaltando
o Procurador da República oficiante que "foi instaurado, no âmbito do PR/GO, o procedimento
administrativo  sob  o  nº  1.18.000.001295/2014-55,  para  acompanhar  o  desfecho  do  Processo
Susep nº 15414.001592/2013-15, referente ao aperfeiçoamento aplicável ao mercado de títulos de
capitalização, no qual se aguarda a publicação do novo instrumento normativo que discipline a
comercialização dos títulos de capitalização em todo o território nacional", e, por fim, destacando
que "o teor da representação alude a matéria que vem sendo amplamente investigada pela 3ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (procedimentos  1.30.001.000971/2012-05,
1.26.000.002719/2011-84,  1.34.001.002576/2011-29,  1.33.016.000023/2012-91,
1.26.000.001694/2012-82)". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após pesquisa no
sistema Aptus, verificou-se que o noticiante já apresentou a mesma representação para instruir o
Procedimento nº 1.24.000.001796/2012-72, arquivado após decisão do Conselho Institucional do
MPF que negou provimento ao recurso interposto pelo representante e manteve, à unanimidade,
a decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, que deliberou pela homologação
do arquivamento, tendo em vista a existência do Procedimento nº 1.26.000.002462/2013-22, da
Procuradoria  da  República  em  Pernambuco,  que  investigou  os  mesmos  fatos.  Ademais,
constatou-se, na referida pesquisa, que o manifestante promoveu a mesma representação em
diversas  Unidades da Federação,  sendo que  houve  o arquivamento  dos  procedimentos  para
evitar  a  duplicidade  da  investigação.  Recurso  do  interessado,  que  se  manifestou  pela
continuidade do presente procedimento, sem apresentar fatos novos. Inexistência de elementos
capazes de justificar a manutenção da presente notícia de fato. Homologação do arquivamento.

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

259. Processo: 1.25.000.002003/2018-91 - Eletrônico Voto: 2819/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  formulada  por  meio  de  e-mail  enviado  à  Procuradoria  da
República em Curitiba/PR. O noticiante, por meio de uma narrativa obscura e truncada, imputa a
prática  de  crimes  eleitorais  não  especificados  a  Deputado  Federal,  com  participação  de  ex-
vereador  de  Foz  do  Iguaçu.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Impossibilidade de compreender a narrativa do noticiante, visto que as desconexas imputações
feitas estão desacompanhadas de exposição coerente de fatos a fim de oferecer-lhes supedâneo.
Inviabilizada a tentativa de qualquer qualificação jurídica do relato, pois em nenhum momento o
noticiante explica o que entende por "uso humano" ou no que consistiriam os crimes eleitorais
supostamente praticados.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

260. Processo: 1.25.000.003930/2017-47 - Eletrônico Voto: 3007/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a noticiante relata que, ao retirar o extrato do FGTS
para verificação de eventual saldo inativo, constatou a existência de vínculo empregatício com
determinado clube de futebol, sediado em Florianópolis/SC, a despeito de nunca ter trabalho para
aludido clube e tampouco ter frequentado referida cidade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Santa
Catarina informou a ocorrência de erro na emissão da CTPS do real trabalhador do clube de
futebol,  em  que  foi  informado  o  mesmo  número  do  PIS  da  interessada.  Mero  equívoco
procedimental  a  ser  resolvido  na  seara  administrativa.  Duplicidade  de  registros  devidamente
esclarecida. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.25.008.000124/2018-28 - Eletrônico Voto: 2956/2018 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. Possível prática do crime previsto no art. 241-B da Lei n° 8.069/90. Denúncia
anônima  relatando  suposto  compartilhamento  de  pornografia  infantil  através  de  internet  por
pessoa determinada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas
pela Polícia Federal, em Verificação Preliminar de Informação, consistentes em monitoramento da
atividade do investigado na rede social Facebook e em verificação realizada em seu endereço
comercial e residencial, que não lograram êxito em reunir elementos mínimos da prática delitiva.
Narrativa que carece de lastro probatório que justifique a instauração de um inquérito policial para
apuração de eventual prática do crime de pedofilia. Manifestação que traz apenas o relato pessoal
do noticiante, não revelando indícios mínimos de materialidade delitiva. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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262. Processo: 1.29.000.000242/2018-67 - Eletrônico Voto: 2788/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que uma pessoa, em nome do Conselho Nacional de Previdência Social " CNPS, teria entrado em
contato com o noticiante, mediante ligação telefônica, e o informado dados exatos e sigilosos
relativos a seu pai, na tentativa de lhe aplicar um golpe. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Consta dos autos a informação de que o próprio CNPS já divulgou informações de
que aposentados poderiam vir a ser vítimas de estelionatários. Manifestação vaga e genérica,
desacompanhada  de  qualquer  elemento  concreto  que  possa  orientar  uma  investigação.
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

263. Processo: 1.29.000.000322/2018-12 - Eletrônico Voto: 2965/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de fraude processual (CP, art. 347). Má-fé evidenciada, em ação
trabalhista, em que a parte reclamada e sua procuradora teriam tentado produzir prova contrária à
verdade dos fatos. Contradição entre a declaração prestada pela procuradora e o depoimento da
testemunha da reclamada, após o que restou demonstrado que esta teria sido instruída sobre o
que deveria  responder.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Condenação da
reclamada, na esfera trabalhista, por litigância de má-fé no valor de R$ 7.200,00, ficando sua
procuradora solidariamente responsável pelo pagamento da multa. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

264. Processo: 1.29.000.001016/2018-01 - Eletrônico Voto: 3103/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Informações
encaminhadas pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, decorrente de manifestação
sigilosa, acerca de possível recebimento de seguro-desemprego por empregados de determinada
empresa, localizada em Porto Alegre/RS, em que pese a continuidade da relação de trabalho sem
registro  em CTPS e,  consequentemente,  sem recolhimento  de  tributos  e  encargos  sociais  e
trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Pesquisa realizada
pela  ASSPA-PR/RS,  que  identificou  dois  ex-empregados  da  empresa  recebendo  seguro-
desemprego. Ofício expedido à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande
do Sul, para fiscalização e adoção de medidas cabíveis, e à Delegacia da Receita Federal do
Brasil, informando à autoridade fazendária a circunstância acima narrada, requerendo a inclusão
da referida empresa em cronograma de fiscalização, bem como a posterior remessa de eventual
Representação Fiscal  para Fins Penais.  Ausência, por ora, de elementos probatórios mínimos
quanto  à  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

265. Processo: 1.29.000.001127/2018-18 - Eletrônico Voto: 2810/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

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
arquivamento,  nos  termos do  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: 1.29.009.000051/2018-15 - Eletrônico Voto: 2930/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa:  Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 267,78 (duzentos e
sessenta  e  sete  reais  e  setenta  e  oito  centavos).  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Notícia  de  3  reiterações  na  prática  do  delito  de
descaminho pela investigada. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Valor da
mercadoria apreendida (R$ 535,55) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal1 do
Brasil em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em
outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre, que se
enquadram nos critérios  estabelecidos  no art.  33 da Instrução  Normativa  RFB nº  1059/2010.
Autuação baseada meramente na quantidade de itens superior ao patamar previsto na referida
instrução. Conduta que consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. Precedente
do STJ: "[...] o valor total das mercadorias está dentro do valor da cota de isenção da Receita
Federal, sendo o fato atípico. Assim, desimporta se em outras ocasiões o acusado cometeu o
delito de descaminho. ["] No caso em tela, o valor total das mercadorias ["] qual seja, US$: 216,00,
se encontra dentro da cota de isenção da Receita Federal, que é de US$: 300,00. Ademais, as
mercadorias não eram de importação proibida e, pela pouca quantidade [...] não é possível afirmar
que possuíam destinação comercial. Assim, não há que se falar em cometimento do crime de
descaminho no caso em apreço. Não havendo prática de crime, mas sim conduta atípica, uma vez
que a importação se seu dentro do valor permitido - cota de isenção - ainda mais irrelevante o fato
de o denunciado porventura já ter cometido delito de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a
absolvição em face da atipicidade é medida que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/06/2017, publicado em 16/06/2017). Homologação
do arquivamento.

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

267. Processo: 1.30.001.001338/2018-11 Voto: 2960/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão da inscrição em Dívida Ativa da União de crédito de natureza
não tributária,  oriundo  do  não  pagamento  de  multa  aplicada  em 30/01/1997 no  valor  de  R$
747,63. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos a informação de
que o interessado efetuou  o pagamento  da multa  imposta em 11/02/1998,  em data inclusive
anterior à respectiva inscrição em dívida ativa. Ante a inexistência de restrição em seu nome, a
Procuradoria da Fazenda Nacional determinou a extinção da inscrição em Dívida Ativa da União.
Inexistência de crime. Fato que reclama mera providência administrativa a fim de se elucidar o
pagamento  da  multa.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

268. Processo: 1.33.001.000242/2017-43 Voto: 2962/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO DO SUL-SC

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  prática de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90,  art.  2º,  II).  Suposta apropriação dos valores de imposto de renda de trabalhadores.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou que
foram analisadas  as  pendências  das  declarações  das  pessoas  físicas  vinculadas  à  empresa
investigada, não remanescendo qualquer pendência em relação a divergências entre os valores
apresentados em Declaração  do  Imposto  sobre  a  Renda Retido  na  Fonte  "  DIRF pela  fonte
pagadora e as Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física " DIRPFs apresentadas
pelos seus empregados. Ausência de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de crime.
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

269. Processo: 1.34.043.000053/2017-47 Voto: 3015/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP)  perpetrado  por
representante de empresa privada, visto que teria deixado de cumprir ordem judicial emanada de
Juízo  Trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Necessidade  de
individualização  do  destinatário  da  requisição,  prova  de  sua  inequívoca  ciência  e  intenção
deliberada de  não  cumprir  a  ordem para que ocorra  a  responsabilização penal.  Ausência  de
notificação pessoal do representante legal da pessoa jurídica notificada. Não há elementos aptos
a amparar a afirmação de que o real responsável legal da sociedade empresária, efetivamente,
recebeu e tomou ciência, em termos pessoais, da notificação e, assim, conscientemente, tenham
deixado de atender  à  requisição ministerial.  O ofício  foi  endereçado genericamente a  pessoa
jurídica, sem nenhuma menção ao indivíduo que deveria cumprir  a ordem. Precedentes da 2ª
CCR:  NF  1.29.000.000878/2016-47,  Sessão  670ª,  30/01/2017.  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.

270. Processo: 1.34.043.000213/2016-77 Voto: 3057/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  n.
8.137/90, art.  1º),  tendo em vista que o investigado, em audiência trabalhista na condição de
testemunha,  afirmou  que,  assim  como o  reclamante,  recebia  pagamentos  "por  fora"  de  seu
empregador, e que não os declarou à Receita Federal. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). A sentença trabalhista somente determinou recolhimentos fiscais e previdenciários sobre
as obrigações por ela constituídas relativas ao reclamante. Oficiada, a Receita Federal informou
não haver procedimento fiscal instaurado em desfavor do investigado. Crime de natureza material,
cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com a Súmula
Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Sentença que não constituiu o crédito tributário.
Ausência  de justa  causa  para  a  persecução penal.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.30.001.002109/2017-33,  Voto  nº  5707/2017,  Sessão  nº  684,  14/08/2017;  Procedimento  nº
0004418-45.2017.4.01.3807, Voto nº 6487/2017, Sessão nº 687, 28/08/2017. Homologação do
arquivamento.

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

271. Processo: 1.34.043.000295/2016-50 Voto: 3076/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  de  crime  contra  ordem  tributária
relacionado ao não pagamento de contribuições previdenciárias (art. 1º, Lei n. 8.137/90), tendo
em  vista  o  deferimento  de  pedido  de  recebimento  de  verbas  trabalhistas.  Revisão  de
Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Justiça do Trabalho informou que as partes celebraram
acordo,  sendo certo  que  os  valores  previdenciários  não superaram o patamar  permissivo  de
aplicação  do  princípio  da  insignificância.  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.. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

272. Processo: JF/ES-2017.50.01.501767-5-INQ Voto: 2958/2018 Origem:  COJUD/PRES  -
COORDENADORIA  JURÍDICA  E
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/ES

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP,  ART. 297 C/C 304).
MPF: PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ART. 18 DA RESOLUÇÃO N.
181/2017  DO  CNMP).  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO:  CARÊNCIA DE  BASE  LEGAL.
ANALOGIA AO ART.  28,  CPP,  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CONSTITUCIONALIDADE DA
RESOLUÇÃO N. 181/2017 DO CNMP. IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 297 c/c art.
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304), por parte de investigado que apresentou diploma falso de técnico em eletrônica perante o
CREA/ES.  2.  Considerando as  diretrizes  da  Resolução  n.  181/2017  do  CNMP,  bem como o
preenchimento de todos os requisitos previsto no art. 18 do respectivo ato normativo primário, foi
proposto pelo parquet o compromisso do investigado de pagar prestação pecuniária no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de Acordo de Não-Persecução Penal. 3. Em atenção à
alteração  promovida  pela  Resolução  n.  183/2018,  que  modificou  o  art.  18  da  Resolução  n.
181/2017 estabelecendo em seu §5º que "se o juiz considerar o acordo cabível e as condições
adequadas e suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação", os
autos foram remetidos ao Juízo Federal, pugnando o MPF pela homologação judicial do acordo
de modo a viabilizar sua implementação. 4. O Magistrado Federal, por sua vez, manifestou-se, em
síntese, no sentido de que "sem adentrar os termos e condições especificados na avença, e muito
embora reconheça a absoluta pertinência das considerações que levaram o CNMP a editar a
Resolução n. 181/2017, não vejo embasamento legal ou constitucional a ensejar o pretendido
crivo em homologação judicial". 5. Importante esclarecer que o mencionado acordo pretende dar
maior racionalidade ao sistema penal brasileiro. Ele permite que o Ministério Público e o Poder
Judiciário priorizem os delitos mais graves. Possibilita também uma resposta muito mais rápida
aos crimes de pouca gravidade, o que pode ocorrer,  inclusive,  poucos dias após o crime. Tal
proposta segue o exemplo de países como os Estados Unidos e Alemanha, nos quais a grande
maioria dos casos penais são resolvidas por meio de acordo. 6. No caso do Brasil, a principal
objeção que se faz à resolução é exatamente a falta de previsão legal específica. Contudo, além
do  exemplo  da  experiência  alemã,  é  possível  trazer  argumentos  concretos  a  favor  da
constitucionalidade da Resolução 181/17 do CNMP e de sua eficácia. 7. O STF já reconheceu que
as resoluções do CNJ, e portanto, também, as do CNMP, ostentam "caráter normativo primário"
(STF-ADC  12  MC).  Desse  modo,  o  CNJ  e  o  CNMP,  "no  exercício  de  suas  atribuições
administrativas" ostentam o poder de "expedir atos regulamentares". Esses, por sua vez, são atos
de comando abstrato que dirigem aos seus destinatários comandos e obrigações,  desde que
inseridos na esfera de competência do órgão." (STF - MS 27621). Por conseguinte, à semelhança
das audiências de custódia - disciplinadas pela Resolução 213, de 2015 do CNJ - embora careça
de  legislação  específica,  o  acordo  de  não  persecução  penal  decorre  do  sistema  acusatório
instituído pela Constituição da República de 1988 (artigo 129, inciso I). 8. A Resolução n. 181/17
busca  apenas  aplicar  os  princípios  constitucionais  da  eficiência,  da  proporcionalidade,  da
celeridade e do acusatório. 9. Nessa linha, o Magistrado espanhol e criminalista Barja de Quiroga
afirma que "o princípio da oportunidade encontra-se fundado em razões de igualdade, pois corrige
as  desigualdades  do  processo  de  seleção;  em razões  de  eficácia,  dado  que  permite  excluir
causas carentes de importância, que impedem que o sistema penal se ocupe de assuntos mais
graves;  em razões  derivadas  da  atual  concepção  de  pena,  já  que  o  princípio  da  legalidade
entendido  em  sentido  estrito  (excludente  da  oportunidade),  somente  conjuga  uma  teoria
retributivista de pena".  (Barja de Quiroga. Tratado de Derecho Penal,  Tomo I,  p. 470).  Acerca
deste  último  aspecto,  Roxin  e  Schünemann  consignam que:  "com a  substituição  das  teorias
absolutas [retributivas]  da pena, pelas teorias da prevenção geral  e especial,  que vinculam a
aplicação da pena às necessidades sociais e à sua utilidade, o princípio da legalidade acabou
perdendo  parte  de  sua  fundamentação  teórica  originária."  (Roxin;  Schünemann.
Strafverfahrensrecht,  27ª  ed.,  p.  77).  10.  A  autorização  para  a  celebração  do  acordo  não
consubstancia norma de direito processual, uma vez que não trata "do contraditório, do devido
processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também
das normas que regulam os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição" (STF - ADI
2.970), já que disciplina questões prévias ao processo penal e externas ao exercício da jurisdição.
Com o mesmo raciocínio, pontua Ada Pellegrini Grinover, que na transação penal, a qual guarda
semelhanças com o acordo, "estamos perante uma fase administrativa em que não há sequer
acusado, o processo jurisdicional não se iniciou" (Grinover et alli. Juizados Especiais Criminais, 5ª
ed., p. 157), de modo que a regulamentação do acordo pela resolução não constitui invasão da
competência legislativa da União para tratar de matéria processual (CF, artigo 22, I), vez que o
acordo está inserido em um no âmbito meramente administrativo, do Procedimento Investigatório
Criminal  (PIC)  do  Ministério  Público.  11.  A  nova  normativa  propõe  regulamentar  e  aplicar
diretamente  dispositivos  constitucionais  intrinsecamente  relacionados  à  atuação  do  Ministério
Público, inserindo-se, pois, no âmbito da competência do CNMP (CF, artigo 130-A, § 2º e seus
incisos I e II). 12. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade formal de atos normativos em
condições  muito  semelhantes  (por  exemplo,  STF  -  ADI  5104  MC),  permitindo,  inclusive,  a
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regulamentação, por resolução do CNJ, de prazos e condições para a apresentação de presos à
audiência de custódia (STF - ADPF 347 MC). 13. Conforme o voto do relator da PROPOSTA Nº
1.00927/2017-69  que  gerou  a  RESOLUÇÃO  Nº  183,  de  2018,  Conselheiro  Lauro  Machado
Nogueira,  "Como  já  debatido  no  âmbito  da  Resolução  nº  181/2017,  busca-se  uma  solução
institucional para resguardar a persecução penal em juízo efetivamente para crimes mais graves.
É, inclusive, determinação veiculada na ADPF 347 (MC) " a que reconheceu o estado de coisas
inconstitucional do sistema prisional brasileiro." 14. Implementação do Acordo de Não-persecução
Penal, em analogia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela implementação do
Acordo de Não-Persecução Penal, em analogia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP, nos
termos do 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: JF/ES-2018.50.01.006515-5-PIMP -
Eletrônico 

Voto: 2968/2018 Origem:  GABPR8-NMB  -  NADJA
MACHADO BOTELHO

Relator(a): Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO DE SIMULACRO
DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 334-A). MPF: PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO
PENAL  (ART.  18  DA  RESOLUÇÃO  N.  181/2017  DO  CNMP).  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO: CARÊNCIA DE BASE LEGAL. ANALOGIA AO ART. 28, CPP, C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  CONSTITUCIONALIDADE  DA  RESOLUÇÃO  N.  181/2017  DO  CNMP.
IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado
para apurar a prática do crime de contrabando de simulacro de arma de fogo (CP, art. 334-A), por
parte de investigado que importou da China 1 (uma) arma airsoft, modelo MK IV, NO P355B, no
valor  de  USD  8,96,  sem  marcação  na  extremidade  do  cano  na  cor  laranja  fluorescente  ou
vermelho  vivo,  confundindo-se,  assim,  com  arma  de  fogo.  2.  Considerando  as  diretrizes  da
Resolução n. 181/2017 do CNMP, bem como o preenchimento de todos os requisitos previsto no
art.  18  do  respectivo  ato  normativo  primário,  foi  proposto  pelo  parquet  o  compromisso  do
investigado de pagar prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), como forma
de Acordo de Não-Persecução Penal. 3. Em atenção à alteração promovida pela Resolução n.
183/2018, que modificou o art. 18 da Resolução n. 181/2017 estabelecendo em seu §5º que "se o
juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e suficientes, devolverá os autos ao
Ministério  Público  para  sua  implementação",  os  autos  foram  remetidos  ao  Juízo  Federal,
pugnando o MPF pela homologação judicial do acordo de modo a viabilizar sua implementação. 4.
O Magistrado Federal, por sua vez, manifestou-se, em síntese, no sentido de que "sem adentrar
os termos e condições especificados na avença, e muito embora reconheça a absoluta pertinência
das  considerações  que  levaram  o  CNMP  a  editar  a  Resolução  n.  181/2017,  não  vejo
embasamento legal ou constitucional a ensejar o pretendido crivo em homologação judicial". 5.
Importante esclarecer  que o mencionado acordo pretende dar maior  racionalidade ao sistema
penal brasileiro. Ele permite que o Ministério Público e o Poder Judiciário priorizem os delitos mais
graves. Possibilita também uma resposta muito mais rápida aos crimes de pouca gravidade, o que
pode ocorrer, inclusive, poucos dias após o crime. Tal proposta segue o exemplo de países como
os Estados Unidos e Alemanha, nos quais a grande maioria dos casos penais são resolvidos por
meio de acordo, mormente quando não se verifica carga de lesividade suficiente a desafiar a
incidência da norma penal. 6. No caso do Brasil, a principal objeção que se faz à resolução é
exatamente a falta de previsão legal específica. Contudo, além do exemplo da experiência alemã,
é possível trazer argumentos concretos a favor da constitucionalidade da Resolução 181/17 do
CNMP e de sua eficácia. 7. O STF já reconheceu que as resoluções do CNJ, e portanto, também,
as do CNMP, ostentam "caráter normativo primário" (STF-ADC 12 MC). Desse modo, o CNJ e o
CNMP,  "no  exercício  de  suas  atribuições  administrativas"  ostentam o  poder  de  "expedir  atos
regulamentares".  Esses,  por  sua  vez,  são  atos  de  comando  abstrato  que  dirigem  aos  seus
destinatários comandos e obrigações, desde que inseridos na esfera de competência do órgão."
(STF - MS 27621). Por conseguinte, à semelhança das audiências de custódia - disciplinadas pela
Resolução 213, de 2015 do CNJ -  embora careça de legislação específica,  o acordo de não
persecução penal  decorre  do sistema acusatório  instituído pela  Constituição da República de
1988  (artigo  129,  inciso  I).  8.  A  Resolução  n.  181/17  busca  apenas  aplicar  os  princípios
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constitucionais da eficiência, da proporcionalidade, da celeridade e do acusatório. 9. Nessa linha,
o Magistrado espanhol e criminalista Barja de Quiroga afirma que "o princípio da oportunidade
encontra-se fundado em razões de  igualdade,  pois  corrige as  desigualdades do processo de
seleção; em razões de eficácia, dado que permite excluir causas carentes de importância, que
impedem que o sistema penal se ocupe de assuntos mais graves; em razões derivadas da atual
concepção de pena, já que o princípio da legalidade entendido em sentido estrito (excludente da
oportunidade), somente conjuga uma teoria retributivista de pena". (Barja de Quiroga. Tratado de
Derecho Penal, Tomo I, p. 470). Acerca deste último aspecto, Roxin e Schünemann consignam
que: "com a substituição das teorias absolutas [retributivas] da pena, pelas teorias da prevenção
geral e especial, que vinculam a aplicação da pena às necessidades sociais e à sua utilidade, o
princípio da legalidade acabou perdendo parte de sua fundamentação teórica originária." (Roxin;
Schünemann. Strafverfahrensrecht, 27ª ed., p. 77). 10. A autorização para a celebração do acordo
não consubstancia  norma de direito  processual,  uma vez  que  não  trata  "do contraditório,  do
devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como
também das normas que regulam os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição" (STF
- ADI 2.970), já que disciplina questões prévias ao processo penal e externas ao exercício da
jurisdição. Com o mesmo raciocínio, pontua Ada Pellegrini Grinover, que na transação penal, a
qual guarda semelhanças com o acordo, "estamos perante uma fase administrativa em que não
há sequer acusado, o processo jurisdicional não se iniciou" (Grinover et alli. Juizados Especiais
Criminais, 5ª ed., p. 157), de modo que a regulamentação do acordo pela resolução não constitui
invasão da competência legislativa da União para tratar de matéria processual (CF, artigo 22, I),
vez que o acordo está inserido em um no âmbito meramente administrativo, do Procedimento
Investigatório Criminal (PIC) do Ministério Público. 11. A nova normativa propõe regulamentar e
aplicar  diretamente  dispositivos  constitucionais  intrinsecamente  relacionados  à  atuação  do
Ministério Público, inserindo-se, pois, no âmbito da competência do CNMP (CF, artigo 130-A, § 2º
e  seus  incisos  I  e  II).  12.  O  Supremo  já  reconheceu  a  constitucionalidade  formal  de  atos
normativos em condições muito semelhantes (por  exemplo,  STF - ADI 5104 MC),  permitindo,
inclusive, a regulamentação, por resolução do CNJ, de prazos e condições para a apresentação
de presos à audiência de custódia (STF - ADPF 347 MC). 13. Conforme o voto do relator da
PROPOSTA Nº 1.00927/2017-69 que gerou a RESOLUÇÃO Nº 183, de 2018, Conselheiro Lauro
Machado  Nogueira,  "Como já  debatido  no  âmbito  da  Resolução  nº  181/2017,  busca-se  uma
solução institucional para resguardar a persecução penal em juízo efetivamente para crimes mais
graves. É, inclusive, determinação veiculada na ADPF 347 (MC) " a que reconheceu o estado de
coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro." 14. Feitas essas considerações, e voltando,
agora, a atenção ao fato objeto do acordo de não persecução, seria plausível intuir que, por suas
características  e  semelhança,  a  arma  de  brinquedo  poderia  ser  destinada  a  outras  práticas
delitivas. Isso, porém, ainda gravita no terreno da especulação, não autorizando a deflagração da
jurisdição penal  apenas com base numa hipótese.  Objetivamente,  portanto,  resta  um artefato
enquadrado como um simulacro de arma de fogo (CP, art.  334-A), importado da China (arma
airsoft,  modelo MK IV,  NO P355B),  no valor  de USD 8,96.  Nessas circunstâncias,  razoável o
acordo nos moldes formulados.  15.  Implementação do Acordo de Não-persecução Penal,  em
analogia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

274. Processo: JF-JUN-0005717-58.2016.4.03.6128-
INQ

Voto: 2998/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  28ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  MOEDA  FALSA  (CP,  289,  §2º).  REINTRODUÇÃO  DE
CÉDULA FALSA EM  CIRCULAÇÃO.  CONFLITO  ENTRE  MPF  E  MPE.  REVISÃO.  CÉDULA
CAPAZ DE LUDIBRIAR CIDADÃO COMUM. CIÊNCIA DO INVESTIGADO SOBRE A FALSIDADE.
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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CP. ART. 289, §2º.  PENA DE 6 MESES A 2 ANOS.
PRAZO  PRESCRICIONAL  DE  4  ANOS  (CP,  ART.  109,  V).  TRANSCURSO  DO  LAPSO
TEMPORAL.  RECEBIMENTO  DO  CONFLITO  COMO  ARQUIVAMENTO.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar a possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º), tendo em
vista a notícia de que, no dia 08/02/2014, particular teria recebido cédula falsa de R$ 100,00 de
comerciante que, ao ser ouvido,  asseverou ter desconfiado da falsidade da cédula e,  mesmo
assim, optou por repassá-la.  2.  Inicialmente,  o Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  em relação  à  conduta  prevista  no  art.  289,  §1º,  do  CP,  por  entender
ausentes indícios mínimos de que o investigado teria falsificado a cédula. Após, considerando a
prática  de  repassar  a  cédula  sabidamente  falsa  (CP,  289,  §2º),  propôs  o  oferecimento  de
transação penal. 3. O Juiz Federal, acolhendo a manifestação ministerial, determinou a intimação
do investigado para comparecer à audiência a fim de se manifestar sobre a oferta de transação
penal, contudo, após inúmeras tentativas, o investigado não foi localizado. 4. O Juiz Federal, ao
realizar nova análise do feito, reconsiderou a decisão anteriormente tomada, por entender que,
tratando-se de falsificação grosseira, o crime em tese praticado pelo investigado teria sido o de
estelionato  (CP,  art.  171),  não  o  previsto  no  art.  289,  2º,  do  CP.  O  MPF concordou  com o
magistrado  e  solicitou  o  envio  dos  autos  à  comarca  de Louveira.  5.  A Promotora  de Justiça
oficiante na referida comarca suscitou o presente conflito, por entender que o caso se amolda ao
previsto  no  art.  289,  §2º,  do  CP,  uma  vez  que  o  investigado,  conforme  confessou  em  seu
depoimento,  tendo  suspeita  da  falsidade  da  nota  a  restituiu  em  circulação  na  primeira
oportunidade. A Juíza Estadual discordou da Promotora de Justiça e determinou o retorno dos
autos ao Ministério Público Estadual. 6. O Procurador Geral de Justiça, ratificando o entendimento
exposto pela Promotora de Justiça oficiante,  determinou a remessa dos autos à Procuradora-
Geral  da  República  para  solução  do  conflito.  7.  Embora  o  magistrado  tenha  considerado  a
falsificação da nota grosseira, extrai-se dos autos que a perícia restou inconclusiva a respeito
desse tópico, considerando apenas que tal ilação é de caráter subjetivo. 8. O que se extrai dos
autos é que a vítima, de boa-fé, recebeu a nota sem desconfiar de sua falsidade de imediato,
sendo informada apenas quando tentou realizar outra compra em uma rede de supermercados,
fato  que  demonstra  que  a  falsificação  foi  capaz  de  ludibriar  cidadão  comum,  sendo  inviável
concluir pela falsidade grosseira. 9. Além disso, o próprio investigado, comerciante e familiarizado
com a circulação de notas, afirmou ter desconfiado da falsidade e, ainda sim, preferiu repassá-la a
terceiro de boa-fé, conduta que se amolda ao previsto no art. 289, §º2, do CP. Competência da
Justiça Federal. 10. Observa-se, ainda, que o crime previsto no art. 289, §2º, do CP, possui pena
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, com prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).
Considerando que a conduta teria ocorrido em 08/02/2014, o referido prazo restou alcançado em
08/02/2018, razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe. 11. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento do
conflito e, no mérito, pela competência da justiça federal, ressaltando que, diante do transcurso do
prazo prescricional, o arquivamento do feito é medida que se impõe, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

275. Processo: JF-DF-0001957-94.2016.4.01.3400-
INQ

Voto: 2953/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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  12ª  Vara  Federal  Criminal  do  Distrito  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
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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.

276. Processo: JF-DF-0060691-72.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 2951/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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  12ª  Vara  Federal  Criminal  do  Distrito  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.

277. Processo: JF-CTV-0000015-39.2018.4.03.6136-
INQ

Voto: 2957/2018 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  36ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CATANDUVA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Em procedimento
instaurado perante a 2ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Catanduva, houve expedição de
mandado de busca e apreensão na residência  do investigado,  através do qual  a  polícia  civil
apreendeu pequena quantidade de drogas, alguns objetos suspeitos e a quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais) em espécie. Do montante apreendido, constatou-se que três cédulas de R$20,00
(vinte  reais)  e  uma  cédula  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)  eram  falsas.  MPF:  Promoção  de
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arquivamento  fundada  na  ausência  de  dolo  do  investigado,  uma vez  que  não  há  nos  autos
qualquer elemento de prova que demonstrasse que o investigado teria falsificado as cédulas ou
que  as  guardou  ciente  de  sua  inautenticidade.  Discordância  do  Magistrado,  com  base  no
entendimento de que a materialidade delitiva está comprovada através do laudo pericial, que há
indícios da autoria e que a versão vaga dos fatos relatadas pelo investigado é um indicativo de
possível dolo, que poderá ou não ser provado na instrução processual. Aplicação do art. 28 do
CPP. O investigado informou que teria recebido R$ 6.000,00 reais em decorrência da venda de
uma moto e que não sabia da existência das cédulas falsas, indicando apenas o primeiro nome do
provável  comprador.  Embora  o  investigado  não  tenha  identificado  com  clareza  quem
supostamente  teria  repassado  o  dinheiro,  verifica-se  que,  do  montante  de  seis  mil  reais  em
espécie, apenas quatro cédulas de baixo valor são inautênticas. Ausência de indícios de que o
investigado atue na falsificação de moeda, ou de que tivesse conhecimento da existência das
cédulas  falsas.  Segundo  o  Enunciado  nº  60  desta  2ª  CCR:  É  cabível  o  arquivamento  de
procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o valor das
cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de
introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem
ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a
produção  de  prova  em sentido  contrário,  inclusive  pelo  decurso  do  tempo  (108ª  Sessão  de
Coordenação,  de  7.3.2016).  Falta  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  das
investigações. Insistência no arquivamento.

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

278. Processo: JF/ILH/BA-0002473-
91.2014.4.01.3301-INQ

Voto: 3124/2018 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE ILHÉUS/BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS CONTENDO
PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL (LEI Nº 8.068/90, ART. 241-A), OCORRIDO POR MEIO DA
REDE  MUNDIAL  DE  COMPUTADORES.  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES.  1.  Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  disponibilização  de  imagens
contendo pornografia infantojuvenil por meio do sistema de compartilhamento "DROPBOX", em
link aberto na rede mundial de computadores (Lei nº 8.068/90, art. 241-A). 2. Consta dos autos,
laudo de perícia informando que foram encontradas cerca de 364 imagens e 19 vídeos de cunho
pornográfico  no  link  denunciado  e  nos  materiais  apreendidos  na  residência  do  investigado,
concluindo, contudo, com base na escala de Tanner, que não se tratava de conteúdo pornográfico
infantojuvenil. 3. Apesar da conclusão da perícia, a Polícia Federal entendeu que houve sim a
disponibilização em link na internet  de imagens contendo pornografia infantojuvenil,  tendo em
vista que duas vítimas, ambas menores de idade, foram identificadas por suas genitoras. 4. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender inexistente a tipicidade
da  conduta,  baseando-se  no  laudo  de  perícia  criminal  que  concluiu  pela  inexistência  de
pornografia infantojuvenil, afirmando, ainda, que, quanto às menores identificadas, "da análise das
imagens  contidas  na  mídia,  percebe-se  que  não  há  "exibição  dos  órgãos  genitais  para  fins
primordialmente  sexuais",  como  exige  o  art.  241-E  da  Lei  nº  8.069/90".  5.  A Juíza  Federal
discordou das razões ministeriais, entendendo que existem indícios de materialidade e autoria,
aduzindo que "apesar do Laudo Pericial  atestar  que não havia fotografias e vídeos contendo
pornografia  infanto-juvenil,  referido  laudo  pautou-se  em  características  físicas  das  pessoas
expostas, utilizando-se da Tanner scale. Ocorre que no próprio laudo consta que o criador essa
escala alerta para o fato de que "os resultados dos seus estudos não devem ser utilizados para
fins de estimativa etária no caso de fotos suspeitas de pornografia infantil.  As fronteiras entre
adolescência  e  idade  adulta  não  são  possíveis  de  precisar  visualmente,  dado  que  o
desenvolvimento de cada indivíduo transcorre de forma peculiar (...)". Com razão a magistrada. 6.
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
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investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 7. No caso,
o próprio laudo pericial indica a peculiaridade do desenvolvimento de cada indivíduo, o qual está
sujeito à variações. Ressalta-se, também que, constam dos autos depoimentos e documentos que
confirmam que, ao menos duas vítimas, possuíam 13 e 14 anos à época dos fatos. Do mesmo
modo, tal como bem afirmou a magistrada, há indícios de disponibilização e armazenamento de
imagens contendo pornografia infanto-juvenil. 8. Verifica-se que o próprio investigado confirmou
que teria armazenado as imagens no celular e disponibilizado em link aberto no "DROPBOX",
bem como que conhecia as duas menores identificadas, tendo em vista que ambas estudavam na
mesma escola que o investigado. 9. Não homologação do arquivamento e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

279. Processo: JF/PR/CAS-5002788-
54.2018.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3131/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Entrada em território
nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória da sua regular importação. Tributo iludido no valor R$ 9.174,99 (nove mil, cento e
setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). MPF: Promoção de arquivamento fundada no
princípio  da  insignificância.  Discordância  do  magistrado,  em  razão  do  registro  de  reiteração
delitiva.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  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 do sistema COMPROT, que a investigada não possui
reiteração na conduta delitiva nos últimos 5 anos, constando apenas três procedimentos ocorridos
há mais de 12 anos. 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.

280. Processo: JF/PR/TOL-5002882-
03.2017.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 3177/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
TOLEDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  art.  171,  §3º).
PERCEPÇÃO  DE  DUAS  PARCELAS  DO  SEGURO-DESEMPREGO  CONCOMITANTE  AO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. MPF: ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
EVIDENCIADOS. INDÍCIOS DE DOLO. POSSIBILIDADE DE ACORDO. RESOLUÇÃO 181 DO
CNPM,  COM AS  ALTERAÇÕES  DA RESOLUÇÃO  183.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art.
171, §3º), tendo em vista a percepção de duas parcelas de seguro-desemprego concomitante ao
exercício profissional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por não
vislumbrar dolo na conduta das investigadas. Discordância do magistrado. 3. No atual estágio da
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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  da  não  ocorrência  de  crime,  da
presença de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. No caso, entretanto, resta
caracterizada a materialidade e a autoria do crime, fato que impede o arquivamento do feito. 4.
Importante registrar a edição da Resolução n. 181 do CNPM, com as alterações promovidas pela
Resolução n. 183, que dispõe sobre a instauração e tramitação do PIC e ressalta a exigência de
soluções alternativas no Processo Penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos
menos graves, com priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do
Poder Judiciário para o processamento e julgamento dos casos mais graves. Busca-se, assim, a
minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral,
que teriam mais uma chance de evitar  uma condenação judicial,  reduzindo os efeitos sociais
prejudiciais  da pena e desafogando os estabelecimentos prisionais.  5.  Para tanto,  acrescenta
capítulo  específico  DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL,  dispondo que,  nos delitos
cometidos  sem violência  ou grave ameaça à pessoa,  não sendo o caso  de  arquivamento,  o
Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não-persecução penal, desde que este
confesse  formal  e  detalhadamente  a  prática  do  delito  e  indique  eventuais  provas  de  seu
cometimento, além de cumprir os requisitos elencados, de forma cumulativa ou não, dentre os
quais  está  previsto  expressamente  o  dever  de  reparar  o  dano.  6.  Não  homologação  do
arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução n. 181,
com as alterações promovidas pela Resolução n. 183, ambas do CNMP.

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

281. Processo: DPF/DF-0597/2017-INQ Voto: 2946/2018 Origem:  DICRIM/PRDF  -  DIVISÃO
CRIMINAL DA PR/DF

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. MPF: Declínio ao Ministério Público do Distrito
Federal  e  Territórios,  por  entender  que  o  caso  se  amolda  ao  crime  de  estelionato.  MPDFT:
entendendo que se trata de crime contra o sistema financeiro, requereu em juízo que os autos
fossem  remetidos  a  uma  das  Varas  Federais  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal.  O
Magistrado, encaminhou os autos à 2ª CCR, tendo em vista o conflito de atribuição entre os
Membros do MPU. 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
MPDFT,  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,
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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.

282. Processo: 1.30.001.000736/2018-11 Voto: 3118/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). INFORMAÇÕES FALSAS COM O
INTUITO DE REDUZIR A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
ENTRE  MEMBROS  OFICIANTES  NA  PR/RJ  E  PRM-SÃO  PEDRO  DA  ALDEIA/RJ.
COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA PREVENÇÃO DO JUÍZO
FEDERAL DO LUGAR DA EFETIVA APREENSÃO DA MERCADORIA. SÚMULA Nº 151 DO STJ.
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA. 1. Notícia de fato autuada a
partir da remessa de representação fiscal para fins penais pela Receita Federal na qual se relata a
apreensão e a aplicação da pena de perdimento de bens importados por empresa privada, sob o
fundamento de que o importador teria informado valores subfaturados das mercadorias com o
objetivo de reduzir a incidência de tributos devidos na importação. 2. A Procuradora da República
oficiante na PR/RJ, considerando que os fatos configuram a prática de crime contra a ordem
tributária (Lei 8.137/90) e de falsidade ideológica (CP, art. 299), declinou de suas atribuições à
PRM " São Pedro da Aldeia/RJ, uma vez que a empresa possui sede no referido município. 3. O
Procurador da República oficiante na PRM " São Pedro da Aldeia/RJ suscitou o presente conflito
de atribuição, enfatizando que, no caso, vislumbra-se a prática do crime de descaminho, na forma
tentada, razão pela qual o processo e o julgamento do feito define-se pela prevenção do Juízo
Federal do lugar da apreensão da mercadoria, no caso, no Rio de Janeiro/RJ. 4. Constata-se dos
autos que a conduta da investigada melhor se amolda ao tipo penal do descaminho, uma vez que
a empresa investigada teria ocultado informações relevantes sobre as mercadorias importadas e
declarado valor falso ao Fisco com o único intuito de dificultar a correta valoração dos tributos,
sendo que tal falsidade foi utilizada apenas como mero instrumento para a consecução do crime
de descaminho, sem mais potencialidade lesiva. Precedentes STJ: RHC 31.321/PR, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013; AgRg no REsp
1363778/MG,  Rel.  Ministro  Moura  Ribeiro,  Quinta  Turma,  julgado  em  27/03/2014,  DJe
02/04/2014).  5.  Quanto  à  atribuição  para  a  persecução  penal  no  crime  de  descaminho,  a
jurisprudência  do  Eg.  STJ  é  no  sentido  da  aplicação  da  Súmula/STJ  nº  151,  fixando  a
competência para eventual ação penal por crime de contrabando ou descaminho pelo lugar da
apreensão  do  bem,  ainda  que  as  apurações  preliminares  indiquem  que  o  crime  tenha  se
consumado em outro local (CC nº 119.247/SP, Terceira Seção, Min. Laurita Vaz, DJe 14/05/2012).
6. Atribuição para apuração do fato noticiado incumbe à Procuradora da República oficiante na
PR/RJ, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, localidade em que foram apreendidas as mercadorias,
conforme Representação para Fins Penais. 7. Conhecimento do conflito negativo e, no mérito,
pela fixação da atribuição da PR/RJ, ora suscitada.

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

283. Processo: DPF/SR-AL-00783/2012-INQ Voto: 2969/2018 Origem: GABPR2-EAC -  EDGARD
DE ALMEIDA CASTANHEIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES DE ESTELIONATO E  USO  DE DOCUMENTO
FALSO (CP, ARTS. 171, §3º E 304). SAQUE FRAUDULENTO DE VALORES DEPOSITADOS NA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL " CEF, COM A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.
REVISÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR).  CRIME
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PRATICADO  CONTRA  SERVIÇO  PRESTADO  PELA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível
prática dos crimes de estelionato majorado e uso de documento falso (CP, arts. 171, §3º e 304),
tendo em vista a notícia do saque de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) depositados na
Caixa Econômica Federal " CF, por meio da utilização de documentação falsa. 2. O Procurador da
República oficiante manifestou-se pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, em
razão da ausência de prejuízo à CEF. 3. Embora o particular tenha sofrido a perda patrimonial, a
ausência, até o presente momento, de prejuízo financeiro suportado pela empresa pública federal
não é determinante para afastar a competência da Justiça Federal para a apreciação do feito,
uma vez que a utilização de documento falso perante a CEF atenta contra a credibilidade dos
serviços  de  interesse  da  respectiva  empresa  pública  e  de  sua  fé  pública,  o  que  define  a
competência  da  Justiça  Federal,  a  teor  do  disposto  no  art.  109,IV,  da  CF,  inclusive  para
julgamento  dos  crimes  conexos.  Precedente  2ª  CCR:  Processo  5003209-37.2015.4.04.7009,
Sessão 674, de 20/03/2017, unânime). 6. 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.

284. Processo: JF/RR-INQ-0002453-
17.2017.4.01.4200

Voto: 3060/2018 Origem:  GABPR3-AIM  -
ALEXANDRE ISMAIL MIGUEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  art.  171,  §3º).  MPF:
ARQUIVAMENTO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE.  POSSIBILIDADE  DE  ACORDO.  RESOLUÇÃO 181  DO
CNPM,  COM AS  ALTERAÇÕES  DA RESOLUÇÃO  183.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato em detrimento do Fundo
Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação "  FNDE (CP,  art.  171,  §3º).  2.  O Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância,  uma  vez  que  o  valor  apropriado  pelo  investigado  (R$  1.478,10)  possui  baixa
repercussão patrimonial. Discordância do magistrado. 3. Não é possível a aplicação do princípio
da insignificância ao crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público
(art. 171, § 3º, do Código Penal), "haja vista a maior reprovabilidade da conduta, que atenta contra
o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública" (AgRg no REsp 1335363/ES, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/03/2015). 4. Contudo, importante registrar a edição
da Resolução n. 181 do CNPM, com as alterações promovidas pela Resolução n. 183, que dispõe
sobre  a  instauração  e  tramitação  do  PIC e  ressalta  a  exigência  de  soluções alternativas  no
Processo  Penal  que  proporcionem  celeridade  na  resolução  dos  casos  menos  graves,  com
priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para o
processamento e julgamento dos casos mais graves. Busca-se, assim, a minoração dos efeitos
deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral,  que teriam mais uma
chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e
desafogando os estabelecimentos prisionais.  5.  Para tanto,  acrescenta capítulo específico DO
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL, dispondo que, nos delitos cometidos sem violência
ou grave ameaça à pessoa,  não sendo o caso de arquivamento,  o Ministério  Público poderá
propor  ao  investigado  acordo  de  não-persecução  penal,  desde  que  este  confesse  formal  e
detalhadamente a  prática do delito  e  indique eventuais  provas  de seu cometimento,  além de
cumprir  os  requisitos  elencados,  de  forma  cumulativa  ou  não,  dentre  os  quais  está  previsto
expressamente o dever de reparar o dano. 6. Não homologação do arquivamento e designação
de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  às  investigações,
propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução n. 181, com as alterações promovidas
pela Resolução n. 183, ambas do CNMP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

285. Processo: DPF-PB-0295/2017-IPL Voto: 3121/2018 Origem:  GABPR5-VCV  -  VICTOR
CARVALHO VEGGI

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). Utilização de
declaração falsa em nome da Universidade Federal da Paraíba " UFPB perante o Tribunal de
Contas  do  Estado  da  Paraíba/TCE.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).
Documento  supostamente  falsificado  utilizado  perante  órgão  público  estadual.  Pertinência  da
Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso
é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi  apresentado o documento público,  não
importando a qualificação do órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

286. Processo: DPF-PB-2017.0000796-IPL Voto: 3032/2018 Origem: GABPR8-RGT - RODRIGO
GOMES TEIXEIRA

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). Utilização de
diploma falso em nome de Universidades Federais perante a Secretaria de Educação do Rio de
Janeiro.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Documento  supostamente
falsificado utilizado perante órgão público estadual.  Pertinência da Súmula nº 546 do STJ: "A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: 1.14.000.000980/2018-37 Voto: 3050/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  a
possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Segundo relato, o noticiante teria realizado
pagamento  e  inscrição  de  programa  de  mestrado  em  instituição  não  registrada  nos  órgãos
competentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo
restrito ao particular. Não se evidencia crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

288. Processo: 1.19.000.000733/2018-54 - Eletrônico Voto: 2966/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157). Relato de que cerca de vinte indígenas
teriam cometido assalto no trecho da BR-226, que corta a Terra Indígena Canabrava, próximo ao
Município de Barra do Corda/MA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos
narrados  não  dizem  respeito  a  direitos  e  interesses  coletivos  de  comunidade  indígena.  A
competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa
sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

289. Processo: 1.20.005.000022/2018-19 - Eletrônico Voto: 2949/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  os
noticiantes, brasileiros residentes nos EUA, relatam terem sido vítimas de estelionato praticado
em território norte-americano por brasileiros que teriam voltado a residir no Brasil. Suposta prática
do crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo
em detrimento da boa-fé de particulares. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

290. Processo: 1.22.000.001448/2018-65 - Eletrônico Voto: 2928/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual o noticiante relata que determinado site estaria divulgando seus dados pessoais sem o seu
consentimento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo restrito
a particular.  Inexistência  de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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291. Processo: 1.23.000.002557/2017-81 - Eletrônico Voto: 2947/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº
9.613/98),  tendo  em vista  a  constatação  de  movimentações  financeiras  incompatíveis  com a
capacidade econômico-financeira de pessoa física. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 " 2ª CCR). Restou esclarecido que o RIF em questão já foi objeto de investigação preliminar
do fato, no ano de 2016, a qual foi encaminhada ao Ministério Público do Estado do Pará, por
inexistir qualquer indício de infração antecedente de competência da Justiça Federal. Em nova
análise,  verificou-se que o representado atuava em pregões eletrônicos para projetos,  venda,
instalação  e  manutenção  de  ar-condicionado,  utilizando  o  nome  de  empresa  pertencente  a
terceiro,  sem notícia  do  envolvimento  de  entes  federais.  Informação  da  CGU no  sentido  de
inexistir  destinação de recursos à empresa e a pessoa física presente no RIF.  A princípio,  as
informações não apontam para a prática de nenhum crime de competência da Justiça Federal.
Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for  de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze,  Terceira Seção, DJe 05/06/2013).  Carência  de elementos de informação capazes de
indicar  o  interesse  da  justiça  federal  na  apreciação  do  feito.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

292. Processo: 1.26.000.000137/2018-30 - Eletrônico Voto: 3067/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  dos  crimes  de  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90)  e  de
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios (CP, art.
272,§1ª-A).  Representação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
informando que os responsáveis legais de empresa alimentícia supostamente "mandariam colocar
neutralizantes nos alimentos envelhecidos e que existiriam muitas irregularidades com impostos".
1) Suposta prática do crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a suposta prática de crime contra a ordem tributária pelos
representantes legais da empresa já foi objeto da Notícia de Fato nº 1.26.000.003014/2017-70, na
qual  houve  arquivamento  ante  a  informação  prestada  pela  Receita  Federal  de  que  inexiste
qualquer previsão de procedimento fiscal direcionado à empresa investigada, tendo em vista que,
"avaliado o potencial contributivo, não foram encontrados indícios de débito que justificassem a
abertura  de  ação  fiscal".  Ausência  de  novas  provas  que  justifiquem  a  reabertura  do  citado
procedimento.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento. 2) Com relação a possível prática do crime falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de substância ou produtos alimentícios (CP, art. 272, §1º-A). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  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
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.
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293. Processo: 1.29.000.000358/2018-04 - Eletrônico Voto: 2939/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  pela  Superintendência  Nacional  de  Previdência
Complementar  do  Ministério  da  Fazenda  "  PREVIC,  noticiando  irregularidades  ocorridas  em
fundação de previdência privada. Segundo consta, a representada, sob a justificativa de que seria
oferecido  um  novo  plano  de  previdência  privada,  deixou  de  ofertar  aos  empregados  de
companhia, contratados entre os anos de 2004 e 2010, o plano já existente. Tal fato impôs ônus
aos empregados, que tiveram de arcar com altas taxas de adesão e aceitar longo período de
carência. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Constata-se dos autos
que a narrativa gira em torno de irregularidades passíveis de correção na esfera cível, inexistindo
informações que apontem para a prática de crime contra a União ou de suas entidades (CF, art.
109,  I  e IV).  Necessidade de análise dos fatos pelo Ministério Público Estadual em relação à
matéria de sua atribuição. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

294. Processo: 1.29.000.001181/2018-55 - Eletrônico Voto: 2942/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  concorrência  desleal  (Lei  nº  9.279/96,  art.  195).
Representação realizada pela Associação Brasileira das Agências de Comunicação " ABRACOM,
noticiando  que  o  Sindicato  dos  Jornalistas  do  Rio  Grande  do  Sul  teria  sido  contratado  pelo
Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul para prestar serviços de assessoria de imprensa
de maneira ilegal, uma vez que os sindicatos possuem isenções fiscais que não se estendem aos
demais profissionais da área, razão pela qual a concorrência se torna desleal. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos restritos à localidade. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

295. Processo: 1.30.002.000071/2018-35 Voto: 3035/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, segundo a
qual o noticiante relata que a sua genitora, juntamente com seu padrasto, teriam vendido imóvel
de sua propriedade sem sua autorização. Possível prática do crime de estelionato, na modalidade
de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria (CP, art. 171, §2º, II). Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  restrito  a  particular.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
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Estadual.

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

296. Processo: 1.30.017.000167/2018-34 - Eletrônico Voto: 2976/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima informando sobre a possível prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). O representante informa a ocorrência de tráfico de drogas na
Rua Cacequi, Nova Iguaçu-RJ. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR/MPF). Verifica-se
da  narrativa  do  representante  que  os  fatos  são  restritos  à  localidade.  Inexistência  da
transnacionalidade  da  conduta.  Carência  de  elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

297. Processo: 1.34.015.000308/2018-90 Voto: 2925/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando
suposta prática de "pirâmide financeira" por parte de empresa privada. Possível crime contra a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
" 2ª  CCR).  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.

298. Processo: 1.34.024.000052/2018-10 Voto: 3037/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, Lei 11.343/06). Segundo
consta  nos  autos,  policiais  militares  receberam  informação  de  que  indivíduo  estaria
comercializando cigarros na feira de Ourinhos/SP. Dentre a mercadoria apreendida foi encontrada
pequena porção de substância entorpecente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR).  Indícios de transnacionalidade não evidenciados.  Circunstâncias fáticas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
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favor do Ministério Público Estadual.

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

299. Processo: 1.34.026.000026/2018-63 Voto: 2971/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ASSIS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Comercialização de produtos de limpeza (CP, art. 273, § 1º-B, inciso I e V) sem
registro  junto  à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  "  ANVISA,  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a
CCR).  Eventual  caracterização  de  crime  contra  a  saúde  pública,  de  competência  da  Justiça
Estadual. Conduta que não se reveste de caráter transnacional. Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

300. Processo: 1.34.043.000219/2018-14 Voto: 3030/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
possível tentativa do crime de estelionato (CP, arts. 171 c/c 14, II). Segundo relato, o noticiante
estaria recebendo boletos falsos por  e-mail  em nome de seguradora.  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo restrito ao particular. Não se evidencia
crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência de
elementos capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

301. Processo: 1.30.001.001389/2018-43 Voto: 2924/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante, que se diz motorista vinculado a aplicativo de serviço de transporte remunerado, relata
o recebimento de mensagens eletrônicas que denotam assédio  moral,  contendo avaliações e
julgamentos  de  usuários  do  serviço  sem  direito  à  resposta.  MPF:  Promoção  de  declínio  de
atribuições  ao  Ministério  Público  do  Trabalho.  Recebimento  da  promoção  de  declínio  de
atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos para se
definir a repercussão penal sobre os fatos. Necessidade de análise do feito pelo 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
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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.

Homologação de Arquivamento

302. Processo: DPF/JFA-00167/2013-INQ Voto: 3051/2018 Origem:  GABPRM1-FSFC  -
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado em 2012 para apurar a tentativa de estelionato (CP, art. 171, §3º c/c
art. 14) em face do Poder Judiciário, tendo em vista o ajuizamento de ação previdenciária com a
utilização de falsa declaração de parceria rural. O uso do documento falso não foi capaz de induzir
a erro o magistrado, uma vez que este verificou que a data no contrato de parceria agrícola estava
diferente da data que constava no selo de autenticação do Cartório. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, LC 75/93). Segundo consta nos autos, um dos envolvidos no contrato alegadamente falso
alegou crer na veracidade do instrumento e informou que o solicitante do benefício faleceu no ano
de 2013. O magistrado percebeu a inconsistência do documento a partir de diligências padrões da
instrução probatória, como o cotejo aos demais documentos juntados no processo. O tabelião
responsável pela autenticação do contrato possui outros registros por conduta semelhante a ora
em análise sendo certo que, segundo informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais,  já foi punido com suspensões e, posteriormente, com a perda da função interina que
desempenhava no cartório.  Consta,  também,  a  informação de que,  atualmente,  o  ex-tabelião
exerce a profissão de servente de pedreiro, não apresentando nenhuma ligação com as funções
cartorárias. Carências de providências a serem tomadas pelo MPF, uma vez que a administração
não  foi  prejudicada  e  já  foram  tomadas  diversas  medidas  visando  a  repressão  do  delito.
Orientação nº  30 da 2ª  CCR.  Precedente  2ª  CCR:  00194/2015,  Sessão 707,  de 26/02/2018,
unânime. Homologação do arquivamento.

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

303. Processo: DPF/MS-0438/2010-INQ Voto: 3126/2018 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir do desmembramento da "Operação Bola de Fogo", com o
intuito de apurar a possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98)
pelas  pessoas  utilizadas  como  "laranjas"  por  organização  criminosa  investigada  na  referida
operação.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  presente  inquérito  foi
instaurado  em razão  da  ausência  de  elementos  concretos  que  permitissem a  formulação  de
denúncia contra os investigados. Contudo, após a realização de diversas diligências constatou-se
intensa dificuldade no prosseguimento das investigações.  Apurou-se que um dos investigados
faleceu  em  2010,  outro  já  conta  com  mais  de  75  anos  de  idade,  fato  que  acarretaria  no
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em razão da redução do prazo pela
metade.  As  diligências  não  foram capazes  de  apontar  elementos  concretos  em  relação  aos
demais investigados no que tange à prática do crime de lavagem de capitais, sendo que um deles
já foi denunciado na investigação originária pelos crimes imputados aos membros da organização
criminosa. Após o transcurso de quase 10 anos, não foi possível colher elementos que justifiquem
o prosseguimento do feito. Carência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

304. Processo: DPF/RO-0614/2014-INQ Voto: 3120/2018 Origem:  GABPR1-RLPB  -
RAPHAEL  LUIS  PEREIRA
BEVILAQUA

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) em ação
trabalhista. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). O magistrado identificou de imediato
a  possível  falsificação  do  documento,  tendo  em  vista  a  existência  de  rasuras  evidentes.
Falsificação  grosseira  incapaz de  induzir  a  erro.  Além disso,  o  documento  não  foi  capaz de
influenciar  na  decisão  do  magistrado,  visto  que  as  partes  realizaram  conciliação.  Eventual
deslealdade  processual  enfrentada  por  meio  de  regras  do  CPC.  Aplicação  do  princípio  da
subsidiariedade do Direito Penal. Homologação do arquivamento.

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

305. Processo: DPF-UDI-00314/2016-INQ Voto: 2972/2018 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Abertura de conta
corrente mediante utilização de documentos falsos perante a Caixa Econômica Federal " CEF.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  O laudo pericial  concluiu pela
coincidência da digital constante no documento utilizado com outras cadastradas no banco de
dados da polícia. Contudo, verificou-se que o verdadeiro dono da digital não aparenta qualquer
semelhança  com  o  suspeito.  Decorridos  mais  de  três  anos  da  data  do  fato,  as  diligências
empreendidas  não foram capazes de identificar  a  autoria.  Inexistência  de diligências aptas  a
possibilitar a identificação do autor do crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

306. Processo: 1.05.000.000292/2017-03 - Eletrônico Voto: 2929/2018 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da
ação civil (art. 10 da Lei. Nº 7.347/1985), tendo em vista a recusa de requisições realizadas pelo
MPF ao prefeito do município de Monsenhor Tabosa/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Observa-se  dos  autos  que  o  prefeito  apresentou  a  documentação  requisitada.
Atipicidade  da  conduta.  Cumprimento  da  ordem.  Inexistência  de  justa  causa  para  dar
prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

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

307. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
de  Fortaleza,  informando  acerca  de  doação  eleitoral  no  valor  de  R$  1.000,00  por  pessoa
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desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na manutenção do beneficio
e/ou inscrição no CAGED. 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, havendo apenas a informação de que possui cadastro como
desempregado  no  CAGED.  A simples  constatação  de  que  o  investigado  é  desempregado  e
realizou doação à campanha eleitoral não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de qualquer natureza, sobretudo considerando que o valor doado é inferior a
10% do limite de isenção para a declaração do Imposto de Renda, sendo um valor irrelevante do
ponto  de  vista  tributário.  Constatou-se,  também,  que  o  representado  não  faz  jus  a  nenhum
benefício social. Elementos de informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de
conduta  criminosa.  Por  fim,  cumpre  destacar  que  possíveis  ilícitos  eleitorais  serão  objeto  de
análise na seara eleitoral,  uma vez que o fato aqui  narrado já foi  comunicado ao Procurador
Regional Eleitoral. 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.

308. Processo: 1.15.000.000726/2018-00 - Eletrônico Voto: 3029/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
de Pacajus/CE, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 900,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. 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  consta  que  o  investigado  seria  desempregado.  A  simples  constatação  de  que  o
investigado  é  desempregado  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza. Além disso, no
caso,  a  doação  se  tratou  na  verdade  de  doação  estimável  em  dinheiro,  correspondente  a
publicidade  por  meio  de  carros  de  som.  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.

309. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de
Fortaleza, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 112,00 por pessoa beneficiária do
Programa Bolsa Família. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na manutenção do
beneficio e/ou inscrição no CAGED. 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.  A  simples  constatação  de  que  o  investigado  é
beneficiário  de programa social  e  realizou doação de valor  ínfimo à campanha eleitoral,  não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza.
Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

310. Processo: 1.15.000.000746/2018-72 - Eletrônico Voto: 3034/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral
de Pacajus/CE, informando acerca de doação eleitoral no valor de R$ 600,00 à campanha de
candidato por pessoa desempregada. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. 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  consta  que  o  investigado  seria  desempregado.  A  simples  constatação  de  que  o
investigado  é  desempregado  e  realizou  doação  à  campanha  eleitoral,  não  demonstra
materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza. Elementos de
informações até então colhidos não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se
que o Relatório de Conhecimento produzido já foi analisado pelo Promotor Eleitoral competente, o
qual procedeu o seu arquivamento, bem como comunicou ao Procurador Regional Eleitoral da
PRE/CE. 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.

311. Processo: 1.15.000.000929/2018-98 - Eletrônico Voto: 2954/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefício previdenciário de amparo social para pessoa com deficiência, no período de
09/2014 a 11/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que
o benefício  foi  inicialmente  concedido  e  perdurou  após  seguidas  perícias  que  constataram a
incapacidade do representado, vindo a ser  suspenso quando a última perícia apontou para a
negativa  do  benefício.  Ao  ser  convocado  para  submeter-se  à  perícia  médica,  o  interessado,
compareceu  de  pronto  sem  oferecer  resistência.  Possível  erro  administrativo  cometido  pelo
próprio  INSS,  pela  falta  de  avaliação  da  continuidade  das  condições  que  deram  origem  ao
benefício. Carência de indícios de fraude. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do
feito.  Providências  administrativas  suficientes  para  a  repressão  do  delito.  Subsidiariedade  do
direito penal. Homologação do arquivamento.

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

312. 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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de  Fortaleza,  informando acerca  de  doação eleitoral  no valor  de  R$ 500,00  à campanha de
candidato por pessoa desempregada. 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 consta que
o investigado seria desempregado. A simples constatação de que o investigado é desempregado
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e realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta  criminosa  de  qualquer  natureza.  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  não
apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Ressalta-se que o Relatório de Conhecimento
produzido  já  foi  analisado  pelo  Promotor  Eleitoral  competente,  o  qual  procedeu  o  seu
arquivamento, bem como comunicou ao Procurador Regional Eleitoral da PRE/CE. 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.

313. Processo: 1.15.000.001069/2018-18 - Eletrônico Voto: 3024/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral
de  Fortaleza,  informando  acerca  de  doação  eleitoral  no  valor  de  R$  500,00  por  pessoa
beneficiária do Programa Bolsa Família. Autos remetidos ao MPF ante possível irregularidade na
manutenção do beneficio e/ou inscrição no CAGED. 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. A simples constatação de que o
investigado é beneficiário  de programa social  e realizou doação de valor  ínfimo à campanha
eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer
natureza. Por fim, cumpre destacar que possíveis ilícitos eleitorais serão objeto de análise na
seara  eleitoral,  uma  vez  que  o  fato  aqui  narrado  já  foi  comunicado  ao  Procurador  Regional
Eleitoral.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Homologação do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

314. Processo: 1.15.001.000040/2018-09 - Eletrônico Voto: 3021/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Promotoria Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de
Aracati,  informando  acerca  de  doação  eleitoral  no  valor  de  R$  1.800,00  à  campanha  de
candidatos por pessoa desempregada e beneficiária do Programa Bolsa Família. Autos remetidos
ao  MPF ante  possível  irregularidade  na  manutenção do  beneficio  e/ou  inscrição  no CAGED.
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 consta que a renda do investigado é de R$
77,00  oriundos  do  Programa  Bolsa  Família  e  que  este  seria  desempregado.  A  simples
constatação de que o investigado é desempregado e realizou doação à campanha eleitoral, não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de qualquer natureza.
Além  disso,  no  caso,  a  doação  se  tratou  na  verdade  de  doação  estimável  em  dinheiro,
correspondente  a  cessão  temporária  de  imóvel  de  sua  propriedade.  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.

315. Processo: 1.15.005.000044/2018-49 - Eletrônico Voto: 3064/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPIPOCA-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado por ex-gestor da
Prefeitura  Municipal  de  Itapajé,  que  não  realizou  o  repasse  à  Administração  Pública  das
contribuições federais devidas durante sua gestão no exercício do ano de 2000 (período de 01 de
janeiro a 30 de novembro de 2000). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena
máxima cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos
(CP, art. 109, III). Transcurso do lapso temporal. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

316. Processo: 1.17.000.001029/2018-93 - Eletrônico Voto: 2955/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada 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). Produto de fácil comercialização na internet, comumente utilizado para prática
do esporte que leva o mesmo nome, denominado Airsoft. Reduzido valor do objeto (R$ 41,23),
adquirido apenas para fins recreativos. 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 18/12/2012,  há mais  de cinco  anos.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir  na persecução penal.  Precedente 2ª CCR: Procedimento 1.17.000.000811/2018-95,
Sessão nº 713, de 23/04/2018, unânime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

317. Processo: 1.18.000.001098/2018-60 - Eletrônico Voto: 2999/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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$
18.546,86 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

318. Processo: 1.19.000.001792/2016-88 Voto: 2937/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  cometimento  da  infração  prevista  no  art.  299  do  Código  Eleitoral.
Denúncia sigilosa formulada perante o TRE/MA, na qual consta gravação de uma jovem relatando
que o prefeito e candidato à reeleição do município de Graça Aranha/MA teria oferecido dinheiro a
eleitores em troca de votos durante campanha eleitoral de 2016. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62-IV). Diligências. Ouvida perante a autoridade policial, a suposta jovem afirmou que
não recebeu qualquer vantagem em troca de votos, bem como que desconhece a voz constante
na gravação. Ausência de diligência apta a identificar a pessoa que gravou o áudio. Inexistência
de materialidade do delito.  Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: 1.22.003.000049/2017-76 Voto: 3069/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), em razão
do descumprimento de requisição do juízo da 5º Vara Federal de Minas Gerais nos autos de ação
fiscal,  determinando  que  representante  legal  de  empresa  privada  depositasse  em  juízo
mensalmente 5% do faturamento da empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Instada a se manifestar, a representada esclareceu que com o falecimento do seu marido e
seu filho, auxiliares na administração da empresa, assumiu a total administração da empresa e
atualmente passa por séria crise financeira, possuindo um grande volume de dívidas e execuções
sobre  seu  patrimônio.  Afirmou  não  ter  cumprido  a  ordem judicial  por  não  ter  tido  condições
financeiras de fazê-lo, sem comprometer o funcionamento da empresa, sobretudo as obrigações
trabalhistas. Juntada de documentos comprovam as alegações da representada. Não configurado
o dolo na conduta da investigada. Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.22.010.000157/2015-98 Voto: 3133/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
IPATINGA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  na  qual  o  representante  relata  inércia  do  Departamento  Nacional  de  Produção
Mineral (DNPM) em apurar suposta extração irregular de gnaisse em terras de propriedade de sua
mãe.  Alega  o  representante  que  sua  mãe  declarou  expressamente  ao  DNPM  a  exploração
irregular e declarou, por vias cartorárias, que a assinatura aposta no contrato de arrendamento
rural juntado a processo do DNPM é falsa. No entanto, mesmo diante da declaração de falsidade
documental e oposição à autorização da lavra, sustenta que o DNPM se manteve inerte e omisso.
Autos encaminhados à 1ª CCR para análise da matéria de sua atribuição que, após homologar o
arquivamento do feito, determinou a remessa dos autos à 2ª CCR, tendo em vista manifestação
criminal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  documento  que  o
representante  afirma  conter  assinatura  falsa  foi  apresentado  ao  DNPM  em  2007.  Contudo,
segundo se extrai dos autos, apenas em 2015 foi remetida ao DNPM notificação informando que
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os coproprietários desconheciam a existência do contrato de arrendamento rural apresentado ao
órgão e que a assinatura constante no instrumento era falsa. Conforme exposto pelo Procurador
da República oficiante e acolhido pela 1ªCCR, a situação específica noticiada pelo representante
trata-se,  na  verdade,  de  um  complexo  e  intricado  conflito  de  cunho  patrimonial  envolvendo
pessoas de uma mesma família quanto à exploração mineral, razão pela qual não se justifica a
intervenção  do  MPF,  devendo  o  representante  ajuizar  ação  judicial  para  solução  do  conflito.
Proposta ação judicial e constatada a possível apresentação de documento falso ao DNPM, o
MPF deverá ser informado. A simples menção do representante desacompanhada de elementos
concretos  a  respeito  do  alegado  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  justificar  a  instauração  de
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.

321. Processo: 1.22.024.000111/2016-09 Voto: 3065/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual o noticiante informa que particular e seu marido estariam recebendo benefício previdenciário
rural indevidamente, bem como estariam se beneficiando do Programa Nacional de Habitação
Rural " PNHR, apesar de residirem e trabalharem em zona urbana. Possível prática do crime de
estelionato majorado (CP, art.  171,  §3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Segundo consta nos autos, a investigada requereu o benefício de aposentadoria rural,
o qual, contudo, foi indeferido. As pesquisas demonstraram que somente o marido da investigada
é  beneficiário  de  aposentadoria  rural  e,  consequentemente,  do  PNHR.  Inexistência  de
irregularidades  nos  benefícios  recebidos  pelo  marido  da  investigada.  Carência  de  elementos
suficientes  da  prática  de  crime.  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.

322. 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,
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: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

323. Processo: 1.29.000.004104/2017-76 - Eletrônico Voto: 2948/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando suposta invasão no prédio da Escola de Administração
da  UFRGS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  genérica
desprovida de elementos concretos de materialidade. Não foram registrados danos ao patrimônio
da UFRGS. Carência  de elementos mínimos capazes de justificar  o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: 1.29.002.000316/2017-64 - Eletrônico Voto: 2927/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ofício encaminhado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e  Abastecimento  contendo  cópia  de  mensagens  trocadas  via  aplicativo  de  mensagens  entre
funcionários de empresa fiscalizada em que faziam ameaças contra auditor fiscal. Possível crime
de ameaça (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O auditor fiscal
declarou  não  ter  interesse  na  representação  contra  os  investigados.  Crime  cuja  ação  penal
somente se procede mediante queixa (CP, art. 147, parágrafo único). Ausência de atribuição do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

325. Processo: 1.30.001.005101/2014-86 Voto: 2959/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  as  circunstâncias  da  morte  do
Embaixador JOSÉ PINHEIRO JOBIM, ocorrida em 24 de março de 1979 (Comissão Nacional da
Verdade, Relatório, Volume III, Mortos e Desaparecidos Políticos, páginas 1920/1929). Justiça de
Transição " Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências
investigativas resultaram no lamentável quadro de ausência de provas que contribuíssem para a
elucidação dos fatos, sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data
dos fatos. Carência de elementos que possam justificar o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento.

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

326. Processo: 1.30.007.000076/2018-18 Voto: 2926/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), por concessionária de rodovia
que teria auxiliado o ingresso de moradores em área interditada para realizar o transporte de bens
e pertences sem prévia autorização da Secretaria de Defesa Civil. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instada a se manifestar, a concessionária esclareceu que instalou um
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posto na área afetada pelo desastre para prestar assistência às famílias, conforme acordado em
Termo de Ajuste de Conduta firmado com a equipe da Defesa Civil,  sendo todas as medidas
realizadas com sua autorização. Posteriormente, a equipe da Defesa Civil  desocupou o lugar,
ocasião  em  que  restaram  prejudicadas  as  medidas  de  auxílio  aos  moradores.  Além  disso,
esclareceu que não foi realizada comunicação formal sobre a interdição e que o auxílio ocorreu
para que os moradores pudessem retirar seus bens pessoais e minimizar os danos provocados
pelo desastre. Hipótese em que não se vislumbra a intenção deliberada de descumprimento, haja
vista a inexistência de ordem legal expressa. Ademais, a concessionária é a responsável pela
administração  da  rodovia  afetada  e  apenas agiu  com o  intuito  de  prestar  auxílio  às  famílias
desalojadas. Crime não caracterizado. Inexistência de justa causa para dar prosseguimento ao
feito. Homologação do arquivamento.

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

327. Processo: 1.34.022.000010/2018-91 Voto: 3033/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8137/90). Relato
de que empresa estaria exercendo atividade econômica diversa da que consta em sua razão
social. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou a
ausência  de indícios de  irregularidades que justifiquem a instauração de 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. Precedentes do
STJ: RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC 114.051/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2011. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.35.000.002126/2017-02 - Eletrônico Voto: 3063/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falso testemunho, nos autos de ação trabalhista (CP,
art. 342). Segundo consta nos autos, testemunha teria afirmado que trabalhou com o reclamante
até novembro de 2015, quando, na verdade, restou apurado que a testemunha foi demitida em
dezembro de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A defesa do reclamante
apresentou pedido de reconsideração, tendo em vista o equívoco da testemunha quanto ao ano
de sua demissão. O contexto fático não permite crer que o agente dolosamente faria afirmação
falsa com fins de prejudicar o autor, visto que, embora equivocado quanto ao ano, o relatado no
depoimento  está  de  acordo  com  a  realidade  apurada  a  partir  de  prova  documental.  Falsa
percepção da realidade. Ausência de dolo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)
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329. Processo: 1.29.000.003282/2017-80 - Eletrônico Voto: 2967/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. A noticiante informa
a  ocorrência  do  crime  de  racismo  ocorrido  por  intermédio  de  rede  social  (art.  20,  Lei  nº
7.716/1989). Segundo consta dos autos, teria sido publicado no perfil da rede social, a seguinte
frase: "Karl Marx: O negro é o que mais se aproxima do animal!". Recebimento da Promoção de
arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Não  verificação  de
internacionalidade da conduta. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de
computadores não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado
nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos 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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

        
     A sessão foi encerrada às 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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