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

ATA DA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE
DEZEMBRO DE 2014

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze, em sessão realizada na Sala de
Reuniões,  presentes  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada,  Coordenador,  os  Titulares,  Dr.a
Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os Suplentes, Dr.
José Osterno Campos de Araújo,  Dr.  Juliano Baiocchi  Villa-Verde de Carvalho e o Dr.  Brasilino
Pereira  dos  Santos,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF  julgou  os  seguintes
procedimentos:

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JFCE/JN-PIMP-0001126-
96.2013.4.05.8102

Voto: 9155/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
JUAZEIRO DO NORTE

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

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. USO INDEVIDO DE BRASÃO DA REPÚBLICA EM CARTEIRA DE
IDENTIFICAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSCRIÇÃO ¿POLÍCIA¿ NO DOCUMENTO. CP,
ARTS.  296,  §  1º,  III,  E  299.  MPF:  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO:  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DE  SÍMBOLO
IDENTIFICADOR  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  representação  formulada  pelo
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região pela suposta prática do crime previsto no art. 296, §
1º, III, do Código Penal, consistente no uso indevido de brasão em carteira de identificação de
instituto de proteção à vida dos animais e do meio ambiente. 2. O il. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que as Leis nºs 9.279/96 e 5.700/71 não
vedam o uso de símbolos nacionais por particulares. Ressalta que, no caso, não se vislumbra que
a utilização do brasão da República na carteira de identificação do representado tenha ocorrido
para auferir vantagem econômica ou tenha induzido terceiros em erro ou confusão. 3. O Juízo da
16ª  Vara  Federal  do  Ceará  (Juazeiro  do  Norte),  por  sua  vez,  discordou  da manifestação  do
Parquet,  consignando  a  atipicidade  da  conduta  do  investigado,  que  utilizava  carteira  de
identificação com brasão da República,  inclusive,  com a descrição ¿POLÍCIA¿. 4.  A utilização
indevida de símbolos identificadores de órgãos da administração pública federal, especialmente
do  brasão  da  República,  com a  intenção  de  conferir  suposto  caráter  oficial  a  documentos  e
impressos particulares, caracteriza o delito previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal. 5. O
brasão da República constitui um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil
e, conforme a Lei nº 5.700/71, é obrigatório o seu uso nas Casas do Congresso Nacional, em
outros órgãos públicos indicados no art. 26 do referido diploma legal, assim como nos papéis de
expediente, nos convites e nas publicações oficiais. As armas nacionais, portanto, representam
símbolos públicos identificadores de órgãos e entidades da administração pública federal. 6. No
presente caso, o brasão da República foi utilizado indevidamente pelo investigado quando fez



constar tal símbolo de carteira de instituto particular de proteção à vida dos animais e do meio
ambiente, com a inscrição ¿POLÍCIA¿, dando a tal documento a falsa aparência de oficialidade, o
que pode induzir pessoas a erro e causar lesão à fé pública. 7. Observe-se, ademais, que o delito
capitulado  no  art.  296,  §  1º,  III,  do  Código  Penal  é  crime  formal,  consumando-se
independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem
pelo agente.  8.  Nesse contexto,  não há como admitir  a alegação de não haver óbice legal à
utilização  do  brasão  da  República  por  particulares.  Tal  símbolo  possui  nítido  caráter  oficial,
consubstanciado no propósito de identificação da República Federativa do Brasil. 9. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

002. Processo: JF/CE-0001091-11.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8839/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA QUANTO À CAPITULAÇÃO
JURÍDICA DO  FATO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  ART.  28  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL,  NOS  TERMOS  DA  SÚMULA  696  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA ADITAR A DENÚNCIA E PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Denúncia oferecida contra o investigado pela importação de 26 (vinte e seis) sementes de
maconha.  2.  A  il.  Procuradora  da  República  tipificou  a  conduta  narrada  como  crime  de
contrabando (CP, art. 334, § 1º, ¿b¿, do Código Penal) e, assim, propôs a suspensão condicional
do processo. 3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, por entender que a conduta narrada tipifica o
crime do art. 33, § 1º, I c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, não recebeu a denúncia e remeteu os
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art.
28 do  CP c/c  art.  62 da  Lei  Complementar  nº  75/1993.  4.  Oferecida  a  denúncia  e  havendo
discordância do Juízo quanto à propositura ou não da suspensão condicional do processo deve
ser resolvida por meio da aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal, nos
termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal.  5.  Esta  2ª  Câmara tem entendido que,
embora as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção, ainda que para consumo próprio. 6. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para aditar a denúncia, dando nova classificação ao fato, e prosseguir na persecução
penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro do Ministério Público Federal para aditar a denúncia, dando nova classificação ao fato, e
prosseguir na persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr.ª
Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

003. Processo: JF/CE-0005918-36.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 9028/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE PEDOFILIA. ECA, ARTS. 241-A, 241-B E 241-E.
SUPOSTA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE CENAS
PORNOGRÁFICAS  ENVOLVENDO  MENORES.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO FEDERAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  PERÍCIA
REALIZADA NA MÍDIA. DISCORDÂNCIA DO LAUDO. EXISTÊNCIA DE IMAGEM QUE PODE
SER RELACIONADA COM PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
dos  crimes  tipificados  nos  arts.  241-A e  241-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,
relacionados  com  a  divulgação,  publicação  e  armazenamento  de  imagens  pornográficas
supostamente envolvendo crianças e adolescentes, por meio de redes sociais. 2. O il. Procurador



da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório  após  verificar  que,  ¿embora
houvesse,  a  princípio,  fortes  indícios  de  que  as  imagens  e  vídeos  veiculados  na  página
investigada fossem relacionadas a pornografia infantil,  elementos que lastrearam, inclusive, as
reiteradas  concessões  judiciais  de  afastamento  de  sigilo  de  dados,  concluiu-se,  em  exame
pericial, que os documentos relacionados não continham cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo menores de dezoito anos¿. 3. O MM. Juiz da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Ceará  indeferiu  o  pleito  ministerial,  consignando  que  um  dos  arquivos  constante  da  mídia
acostada aos autos traz claramente imagem de uma pessoa de aparência adolescente exibindo
seus órgãos genitais, o que configura hipótese prevista no art. 241-E da Lei nº 8.069/90. 4. Sabe-
se que, no atual  estágio da persecução criminal,  é admitido o arquivamento quando existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade ou ausentes  elementos  mínimos da autoria  e/ou  da materialidade  delitivas,  após
esgotadas as diligências investigatórias. Não é o quanto se verifica neste apuratório. 5. No caso
em exame, realizada a perícia na mídia de fl. 124, que continha supostamente as imagens de
pedofilia, o perito criminal federal concluiu no sentido de que ¿os arquivos apresentam 142 fotos,
mas não foi identificada qualquer imagem de pornografia envolvendo crianças no mesmo¿. 6.
Contudo,  há,  sim,  imagem  que  pode  ser  relacionada  com  pornografia  infanto-juvenil.  Como
enfatizado pelo Juízo processante, ¿a imagem nº 138 é tão clara que nos leva a discordar do
perito  criminal  federal,  mesmo este  possuindo,  em tese,  maior  conhecimento técnico sobre o
assunto¿.  7.  Não  foi  mesmo por  acaso  que  várias  medidas  de  afastamento  de  sigilo  foram
deferidas nos autos, tendo a Procuradora da República oficiante à época chamado a atenção para
a imagem mencionada. 8. Desse modo, presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda
que existam dúvidas, deve-se prosseguir na persecução penal, considerando que, nesta fase pré-
processual, há primazia do princípio in dubio pro societate. 9. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

004. Processo: JF/CHP/SC-PIMP-5008537-
19.2013.4.04.7202 - Eletrônico 

Voto: 8517/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ

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

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). DESCUMPRIMENTO
DE  ORDEM  JUDICIAL  POR  DEPOSITÁRIO  JUDICIAL  EM  EXECUÇÃO  FISCAL.
MPF:ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC Nº 75/93,
ART.  62,  INC. IV).  EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL CONFIGURARIA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de
desobediência  (CP,  art.  330),  praticado  por  depositário  judicial  em  execução  fiscal.  2.  O  il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que,  para  a
configuração do delito de desobediência de ordem judicial, é indispensável que inexista a previsão
de sanção de natureza cível ou administrativa. 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento,
considerando presentes os elementos descritivos, normativos e subjetivos do tipo penal. Remessa
à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 4. A despeito de a conduta do investigado dar ensejo à
aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 14, parágrafo único, c/c o
art. 600), há previsão expressa no artigo 601 do CPC no sentido de que tal penalidade não exclui
¿outras sanções de natureza processual ou material¿, autorizando, portanto, a configuração do
delito do art. 330 do CP. 5. No caso dos autos, a ordem emanada previu expressamente que o seu
descumprimento configuraria crime. Assim, configurado está o crime tipificado no artigo 330 do
Código Penal. 6. Designação de outro membro do Parquet 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



005. Processo: JF-GO-0021919-65.2014.4.01.3500-
INQ

Voto: 8837/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  CRIME  TRIBUTÁRIO.
PRETENSÃO  PUNITIVA  SUSPENSA  POR  FORÇA  DE  ADESÃO  DO  CONTRIBUINTE  A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. 2. Promoção de
arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância, considerando que o valor atual
consolidado da dívida é de R$ 19.906,84. 3. Discordância do Juízo. Remessa à 2ª Câmara, nos
termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 4. O arquivamento
se impõe tendo em vista o parcelamento do crédito tributário. 5. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o
§ 1º ao artigo 83 da Lei 9.430/1996, que estabelece: ¿Na hipótese de concessão de parcelamento
do  crédito  tributário,  a  representação  fiscal  para  fins  penais  somente  será  encaminhada  ao
Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.¿ 6. Cumpre
observar que o arquivamento, nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), no caso, a notícia da exclusão
da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 7. Diante desses fundamentos, o Enunciado nº 19
desta 2ª Câmara,  foi  reformado na 89ª Sessão de Coordenação,  de 10/11/2014,  passando a
vigorar com a seguinte redação: ¿Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força
do parcelamento do débito, os autos de investigação correspondente poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do §1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado
pela Lei nº 12.382/11¿. 8. Insistência no arquivamento, por motivo 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

006. Processo: JF/JFA-0010117-74.2013.4.01.3801-
INQ

Voto: 8835/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI
Nº  10.522/2002.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Revisão
de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. No caso, não há notícia acerca de
reiteração de conduta pelo investigado, as mercadorias apreendidas não são proibidas,  foram
avaliadas em R$ 695,00 e os tributos não recolhidos somam R$ 466,69, situação que autoriza a
incidência do princípio da insignificância à hipótese destes autos. 4. Inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais)  previsto  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº  10.522/2002,  alterado  pela  Lei  nº  11.033/2004.
Precedentes:  STJ,  AgRg no REsp 1407962/PR,  Rel.  Min.  Marilza  Maynard (Desembargadora
convocada do TJ/SE),  Sexta  Turma,  DJe  04/08/2014;  AgRg no  REsp 1428637/RS,  Rel.  Min.
Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 17/06/2014; STF, HC 112772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 24/09/2012; HC 96307, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j DJe-232
11/12/2009. 5. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

007. Processo: JF/MG-0061608-94.2011.4.01.3800-
APN

Voto: 9156/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. LEI Nº 8.176/91, ART. 2º
E  LEI  Nº  9.605/98,  ART.  55.  MAGISTRADA PROCESSANTE:  PERSISTÊNCIA DA PRÁTICA
IRREGULAR VERIFICADA EM FISCALIZAÇÃO POSTERIOR. FATO DIVERSO. HIPÓTESE DE
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93.  MENÇÃO EXPRESSA A UM



SEGUNDO INQUÉRITO QUE APURAVA FATOS CONEXOS. FATOS NARRADOS EM OUTRO
BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA  QUE  JÁ  ERAM  DO  CONHECIMENTO  DO  PROCURADOR
OFICIANTE POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO REQUERIDA
PELA PRÁTICA DE DELITOS EM CONCURSO FORMAL. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de Ação Penal
instaurada para apurar a suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e
55  da  Lei  nº  9.605/98,  na  forma  do  art.  70  do  Código  Penal.  2.  Em  suas  razões  finais,  o
representante do Ministério Público Federal observou que as penas mínimas devem ser fixadas
além do piso legal,  pois ficou comprovado nos autos a obstinação do réu em extrair recursos
minerais sem as autorizações ambiental e minerária e, de fato, mesmo após a sua empresa ter
sido autuada administrativamente em 20/06/2007, o denunciado reativou a exploração irregular de
areia e argila no local, sendo novamente flagrado em 17/10/2008. Aduziu, também, que a autoria
e a materialidade dos delitos restaram amplamente demonstradas por meio de auto de infração,
lista de verificação, fotografias, laudos, ofícios e boletins de ocorrência. 3. A MM. Juíza da 9ª Vara
Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no entanto, converteu o julgamento em
diligência  e  determinou  a remessa dos autos  a  esta  2ª  Câmara de Coordenação e Revisão.
Consignou, para tanto, que o órgão acusatório examinou o mérito da imputação originária contida
na denúncia,  alusivo  à  fiscalização  realizada  no  dia  20/06/2007,  acrescentando,  todavia,  fato
diverso, relacionado com a imputação inicial, consistente na persistência da extração irregular de
minério verificada em fiscalização ocorrida em 17/10/2008. Segundo a magistrada de primeiro
grau,  o  Parquet  deveria  ter  apresentado,  após  o  encerramento  da  instrução  probatória,  o
aditamento espontâneo da peça acusatória no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 384, caput,
do CPP, na redação da Lei nº 11.719/08. 4. Com a devida vênia, não se vislumbra nos autos a
apontada  imputação  implícita,  consistente  na  persistência  da  extração  irregular  de  minério
verificada em fiscalização ocorrida em 17/10/2008. 5. A peça acusatória faz menção expressa ao
segundo inquérito de fls.  105/130, o qual,  em dezembro de 2009, passou a integrar o IPL nº
3635/2008, que embasou a deflagração da presente ação penal em maio de 2010. Nos termos da
inicial, ¿observada a competência federal para o processo e julgamento dos fatos (fls. 32/34), a
autoridade policial civil procedeu a juntada de outro inquérito policial que apurava fatos conexos
com os presentes autos, conforme fls.  105/130¿. 6. Os fatos narrados no segundo boletim de
ocorrência,  alusivos  à  vistoria  realizada  no  dia  17/10/2008,  ao  que  se  tem,  já  eram  do
conhecimento do Procurador da República oficiante por ocasião do oferecimento da denúncia,
tanto que foram mencionados na inicial acusatória. 7. Por outro lado, observe-se que, em virtude
da proximidade entre as datas das vistorias (20/06/2007 e 17/10/2008), a atividade de extração
irregular de minério desenvolvida pelo denunciado foi considerada como conduta permanente,
tendo a sua consumação prolongada no tempo. Além disso, embora as duas vistorias tenham sido
descritas pormenorizadamente nos memoriais, o órgão acusatório em nenhum momento requereu
a  condenação  do  réu  pela  prática  de  crime  continuado  ou  concurso  material,  imputando-lhe
apenas o concurso formal dos delitos do art. 2º da Lei nº 8.176/91 e do art. 55 da Lei nº 9.605/98.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo prosseguimento do
feito, com a prolação da sentença, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

008. Processo: JF-NVI/MS-0001615-
10.2012.4.03.6006-PEQUEB

Voto: 4630/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE NAVIRAÍ/MS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  MEDIDA CAUTELAR  DE  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA E  AÇÃO
CONTROLADA. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. FIXADA A COMPETÊNCIA
POR JUIZ FEDERAL.  CUMPRIMENTO AO § 2º DO ART. 108 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  PROSSEGUIMENTO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  a  partir  de  medida  cautelar  de
interceptação telefônica e ação controlada requeridas pela Autoridade Policial ao Juízo Federal de
Umuarama/PR. Prisão em flagrante realizada em Campo Mourão/PR. Investigados que ocupavam
veículo que transportava 180 kg de ¿maconha¿, uma arma de fogo tipo ¿submetralhadora¿ e
munições.  2.  O Juiz Federal  de Umuarama/PR, com a anuência do Procurador da República
oficiante,  declinou  da  competência  ao  Juízo  de  Naviraí/MS,  que  fixou  a  competência  para  o
processamento  e  julgamento.  3.  Manifestação  do  Procurador  da  República  oficiante  em
Naviraí/MS contrária à fixação da competência. Arquivamento indireto. Remessa dos autos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  nos termos do  art.  28 do
Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Não se trata de conflito negativo de



atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público  Federal.  O  presente  inquérito  policial  foi
instaurado a partir de medida cautelar de interceptação telefônica e ação controlada requeridas
pela Autoridade Policial ao Juízo Federal de Umuarama/PR, nos termos do artigo 1º, letra ¿c¿, da
Resolução CJF nº 063/2009, e não há divergência entre os juizes Federais de Umuarama/PR e de
Naviraí/MS no  tocante  à  competência  do  Juízo  Federal  da  Subseção  de  Naviraí/MS para  o
processamento do feito. 5. Nesse contexto, prejudicada a análise do evidente conflito negativo de
atribuições entre membros do Ministério Público Federal, não é possível deslocar a competência,
sem a anuência judicial. Entendimento diverso vai de encontro ao § 2º do art. 108 do Código de
Processo  Penal.  6.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  oficiante  na
Procuradoria da República em Naviraí/MS, para prosseguir na persecução penal, com a adoção
das medidas processuais que entender cabíveis, dando integral cumprimento ao § 2º do art. 108
do Código de Processo Penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
Membro  do  Ministério  Público  Federal  na  Procuradoria  da  República  em  Naviraí/MS,  para
prosseguir na persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

009. Processo: JF-OSA-INQ-0008130-
60.2008.4.03.6181

Voto: 9024/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. CONFECÇÃO E
ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS
FALSA, COM O FIM DE AUFERIR RESTITUIÇÃO INDEVIDA. CP, ART. 171, § 3º. MPF: PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: PEDIDO INDEFERIDO (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS
IMPRESCINDÍVEIS,  QUE  PODEM  CONDUZIR  À  ELUCIDAÇÃO  DO  FATO.  PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR. SÚMULA Nº
438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a notícia de que foi confeccionada
e transmitida para a Receita Federal uma Declaração de Imposto de Renda, relativa ao ano-
calendário 2006, contendo informação de rendimentos falsa, com o objetivo de auferir restituição
de imposto de renda indevida, conduta prevista no art. 171, § 3º, do CP. 2. O il. Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  com  fundamento  na  assertiva  de
ausência de autoria e na tese da prescrição em perspectiva. 3. O MM. Juiz da 1ª Vara Federal de
Osasco/SP indeferiu a pretensão ministerial por não considerar aceitável a prescrição virtual e por
entender,  outrossim,  que  ainda  existem  diligências  imprescindíveis  a  serem  realizadas  para
elucidação dos fatos e eventual oferecimento de denúncia. 4. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou
da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade.  Não é,  contudo,  o caso dos autos.  5.  Em seu relatório  parcial,  acostado às fls.
115/117, a autoridade policial representou pela expedição de ofício à instituição bancária privada,
no caso o Banco Bradesco, para que fossem encaminhados os dados da conta beneficiada com a
fraude,  bem  como  à  empresa  telefônica  para  que  informasse  os  dados  cadastrais  do
usuário/titular de endereço IP do computador utilizado para transmitir a DIRPF falsificada. Com
tais informações, determinou a pesquisa e a intimação da pessoa em nome da qual foi transmitida
a DIRPF falsificada e do usuário de endereço IP utilizado para estabelecer a conexão. 6. Ainda
restam, portanto, diligências a serem efetuadas nesse sentido. 7. Aplicação do enunciado nº 28 da
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:  ¿Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do devido processo legal,  da ampla defesa e da presunção de inocência¿.  8.
Incidência da Súmula nº 438 do STJ: ¿É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou
sorte do processo penal¿. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



010. Processo: JF/PR/PGUA-5002829-
85.2013.4.04.7008-INQ - Eletrônico 

Voto: 8832/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PARANAGUÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção do  princípio  da  insignificância,  em razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  2.  A
importação  de  578  (quinhentos  e  setenta  e  oito)  pacotes  de  cigarros  de  origem estrangeira,
conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.
Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.
Precedentes: STF, HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no
REsp  1470256/MS,  Rel.  Min.  Walter  de  Almeida  Guilherme  (Desembargador  convocado  do
TJ/SP),  Quinta Turma, DJe 19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel.  Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 30/10/2014. 3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguimento da persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

011. Processo: JF-RIB-0004979-22.2014.4.03.6102-
PCD

Voto: 8831/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  EXCEPCIONAL INCIDÊNCIA.  ARQUIVAMENTO.  1.  É
certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país ¿ cigarros ¿ impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância,  dado  o  seu  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. No presente
caso, entretanto, foram apreendidos apenas 10 (dez) maços de cigarro de origem estrangeira, o
que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  3.
Insistência no pedido 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

012. Processo: JFRJ/TRS-0000460-
19.2013.4.02.5115-TC

Voto: 9022/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
TERESÓPOLIS

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTÂNCIADO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DO CRIME DE DESACATO. CP, ART.
331. MPF: ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR EMBRIAGUEZ DO AGENTE.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INTENÇÃO DE
DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO POLICIAL. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
NÃO EXCLUIU O DELITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório
instaurado a partir de Termo Circunstanciado de fato ocorrido em julho/2012, versando sobre a
eventual  ocorrência  do  crime  de  desacato,  previsto  no  art.  331  do  Código  Penal.  2.  O  il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por atipicidade da conduta
ante o estado de embriaguez do autor do fato. 3. O MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ
discordou das razões do Parquet, consignando que somente haverá a exclusão da imputabilidade
no caso de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, como previsto no
art.  28,  §  1º,  do CP.  4.  Configura o  crime de desacato,  previsto  no art.  331 do  CP,  quando
verificada a presença do dolo, na espécie, a vontade livre e consciente de desprestigiar a função
pública, menosprezando ou humilhando o funcionário público no exercício de suas funções. 5. A
concessão  da  suspensão  condicional  do  processo  está  condicionada  ao  preenchimento  pelo
acusado dos requisitos dos arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do Código Penal. 6. A respeito da



caracterização do crime, não é toda e qualquer embriaguez que desnatura o delito, afastando a
responsabilidade criminal. Tal circunstância não é dirimente, senão quando total e proveniente de
força maior ou caso fortuito e, no presente caso, ao que se tem, pode atuar, se for devidamente
comprovada, apenas como fator de abrandamento do dolo, a influir na eventual fixação da pena.
7. Desse modo, não merece acolhida a exclusão do elemento subjetivo sob o argumento de que
praticada a infração em momento de embriaguez voluntária, sequer comprovada pelos elementos
constantes  dos  autos.  8.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

013. Processo: JF-RJ-2008.51.01.801768-7-INQ Voto: 9025/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
FRAUDE NA HOMOLOGAÇÃO DE TERMOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
POSSIBILIDADE  DE  NOVAS  DILIGÊNCIA  PARA  MELHOR  ESCLARECER  OS  FATOS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, por parte de representantes legais de
empresa  do  ramo  varejista,  estabelecida  no  município  do  Rio  de  Janeiro,  tendo  em vista  a
inserção de declarações falsas em termos de rescisão de contrato de trabalho. 2. O il. Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar ¿desarrazoado manter
um inquérito instaurado para apurar fatos que remontam ao ano de 2007 sem que esteja em vista
qualquer  diligência  útil  para  elucidar  a  autoria  delitiva¿.  3.  O MM.  Juiz  da  10ª  Vara  Federal
Criminal  do  Rio  de  Janeiro  discordou  das  razões  do  Parquet,  consignando  ser  precipitado
determinar,  por  ora,  o  arquivamento  dos  autos  ante  a  viabilidade  de  novas  diligências  para
identificar a autoria do ilícito. 4. Em razão dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública
e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento de diligências capazes de esclarecer o
ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do
processo. 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se
ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 6.
Verifica-se, com efeito, que, ao ser encaminhado ao Ministério Público Federal, os autos sequer
haviam sido relatados pela autoridade policial e algumas diligências determinadas no curso do
apuratório (fl. 145) não foram realizadas, a exemplo da oitiva dos ex-funcionários da empresa
investigada. 7. Como enfatizado pelo Juízo processante, os ex-funcionários poderiam ter algum
tipo de interesse na falsificação do termo de rescisão de trabalho, na medida em que, com base
nesse  documento  estariam  aptos  a  requerer  o  seguro-desemprego  perante  o  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego ou sacar  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  os  valores  depositados  nas
contas vinculadas do FGTS. Ainda restam, portanto, diligências a serem efetuadas nesse sentido.
8. Por outro lado, constata-se que o Ministério Público embasou sua convicção nos depoimentos
prestados em sede policial por uma das sócias (fl. 87) e, aparentemente, por um funcionário (fls.
93/94) para direcionar as investigações no sentido de que deveria ser atribuída a responsabilidade
criminal ao sócio de empresa de contabilidade. Ocorre que um dos sócios da citada empresa de
contabilidade, de acordo com o depoimento do referido funcionário, ainda prestava serviços, na
época do depoimento, para a empresa investigada, ainda restando diligências no intuito de apurar
se havia algum tipo de relação contratual com a empresa varejista investigada, o que poderia
também  facilitar  a  localização  do  responsável  pela  referida  empresa  assessoria  contábil.  9.
Observa-se, por fim, não ter sido ainda realizada a oitiva de outra sócia da empresa investigada,
sendo possível que o seu depoimento traga alguma informação útil  para melhor esclarecer os
fatos. 10. Designação de outro membro do Parquet 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 a Dra. Raquel Elias



Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

014. Processo: JF-RJ-2010.51.01.800384-1-INQ Voto: 9026/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CP, ART.
298. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: PEDIDO INDEFERIDO (CPP, ART.
28  DO  CPP,  C/C  A LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DA  2ª  CCR.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a possível  prática do crime de falsificação de
documento particular,  previsto no art.  298 do Código Penal.  2. A il.  Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito  policial,  com  base  na  prescrição  virtual  ou
antecipada da pretensão punitiva, aduzindo que o ¿delito foi cometido em 4/8/2009, ou seja, há
mais de 4 anos, tempo suficiente para que, no futuro, seja forçoso o reconhecimento da prescrição
retroativa¿. 3. O MM. Juiz da 2ª Vara Federal  Criminal do Rio de Janeiro, ao ressaltar que a
¿pena prevista no crime de falsificação de documento particular previsto no art. 298 do CP é de
reclusão de 1(um) a 5 (cinco) anos, ocorrendo sua prescrição em 12 (doze) anos (art. 109, III, CP)
¿,  rejeitou  o  pedido  de  arquivamento.  4.  Tendo  em  vista  que  a  pena  máxima  cominada
abstratamente ao crime de falsificação de documento particular é de 5 (cinco)  anos,  o prazo
prescricional, de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), será atingido somente em agosto de 2021. 5.
Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:  ¿Inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência¿. 6. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: ¿É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal¿. 7. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

015. Processo: JF-RJ-2014.51.01.022368-7-PIMPCR Voto: 9027/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: MERAS
DIVERGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART.
28  C/C  LC  Nº  75/93.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DO  DEPOIMENTO  PRESTADO  POR
TESTEMUNHA  DE  AUTOR  DE  DEMANDA  TRABALHISTA.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do
delito  de  falso  testemunho,  capitulado  no  art.  342  do  Código  Penal,  praticado,  em tese,  por
testemunha arrolada por autor de reclamatória trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos por entender que meras divergências não caracterizam o
delito de falso testemunho, não havendo influência das declarações prestadas na sentença. 3. O
Juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por sua vez, discordou da manifestação do
Parquet, aduzindo que os elementos fornecidos pela Justiça do Trabalho são indiciários de que
houve prestação de falsa informação no bojo da reclamatória. 4. Para configuração do crime de
falso testemunho, não se exige a efetiva influência na decisão judicial.  Basta a existência de
potencialidade lesiva das declarações prestadas pela testemunha. Precedentes do STF e do STJ.
5. A conduta se revestirá de potencialidade lesiva sempre que versar sobre fato juridicamente
relevante e estiver apta a influir no deslinde do processo, o que se verificou no caso dos autos. 6.
No dizer da magistrada processante, ¿numa primeira análise, me parece que não se trata de
meras contradições entre depoimentos,  mas sim entre depoimentos do autor e do reclamante
[reclamada] e provas documentais constantes dos autos. Tanto é assim que o juízo trabalhista
afirmou categoricamente que 'não se sabe quem mentiu mais, se o autor na peça inicial ou a
testemunha',  fazendo  considerações  acerca  da  divergência  com  os  'controles  de  horário'  e
'recibos  de  pagamento'¿.  7.  Possivelmente  outro  teria  sido  o  desfecho  daquele  feito  se  o



depoimento do preposto da empresa reclamada, fortalecido por outros elementos de prova ¿ no
caso, controle de horário, recibos de pagamento e depoimento de outra testemunha ¿, bem não
tivesse esclarecido, com segurança, a verdadeira jornada de trabalho do reclamante. 8. O falso
depoimento do  investigado  certamente  poderia  induzir  a  erro  a  magistrada e causar  grave  e
injusto prejuízo à reclamada e à própria credibilidade da Justiça do Trabalho. 9. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

016. Processo: JF-SE-0002063-42.2014.4.05.8500-
INQ

Voto: 8836/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FURTO  TENTADO  E  DE  FALSA  IDENTIDADE.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar supostos crimes de furto, em sua forma tentada, e de falsa identidade. Investigado flagrado
tentando subtrair um bateria automotiva de um ônibus que se encontrava apreendido no pátio do
Posto de Fiscalização da PRF/SE, bem como por ter, na ocasião, se identificado aos Policiais
Rodoviários Federais com dados qualificativos falsos. 2. Promoção de arquivamento fundada na
insignificância da conduta, sobretudo considerando o irrisório valor do bem objeto do furto tentado,
a  hipossuficiência,  o  baixo  nível  de  escolaridade  e  o  possível  estado  de  embriaguez  do
investigado, além da pequena gravidade do delito. 3. Discordância do Juízo. Remessa dos autos à
2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de
autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. 5. No caso, há indicação de reiteração da prática delitiva por parte do investigado, de
crimes da mesma natureza e contra a mesma vítima, demonstrando maior reprovabilidade de seu
comportamento, o que não pode, simplesmente, deixar de ser considerado para efeito de aferição
do tamanho da lesão causada ao bem jurídico protegido pela norma. 6. Precedentes do STJ:
AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel.  Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014;
AgRg no AREsp 484.662/SP, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 10/11/2014; AgRg no HC 258.962/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 26/11/2014. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

017. Processo: JF-SJR-0005318-03.2013.4.03.6106-
INQ

Voto: 9029/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PATROCÍNIO  INFIEL.  CP,  ART.  355.
MANIFESTAÇÃO  DO  MPF  PELO  ARQUIVAMENTO  DOS  AUTOS.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  MAGISTRADO:  REMESSA  DOS  AUTOS  TENDO  POR  OBJETO
QUESTÃO RELATIVA À FORMA COMO O MEMBRO SE PRONUNCIOU NESTE E EM OUTROS
PROCEDIMENTOS  E  À  PERTINÊNCIA  DA  PRÓPRIA  INSTAURAÇÃO  DO  INQUÉRITO
POLICIAL.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do
crime previsto no art. 355 do Código Penal por parte de advogado atuante nos autos de ação de
indenização por danos materiais, morais e corporais, movida em virtude de acidente decorrente
de vínculo trabalhista. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos por entender extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 3. O MM. Juiz da
3ª Vara  Federal  de  São José do Rio  Preto/SP,  por  sua  vez,  considerando ¿a gravidade das
manifestações de fls. 36 e verso, 64, 65, do teor da decisão de fl. 75 e do silêncio do MPF (fl. 76)
¿, aplicou, ¿por cautela¿ e ¿por analogia¿, o art. 28 do Código de Processo Penal. Em outro



despacho, o magistrado havia determinado, antes da apreciação do pedido de arquivamento, o
retorno dos autos ao Parquet para que fosse esclarecido ¿o conteúdo de fls. 32, 36 e verso, 63,
64, 65, 66/68, notadamente quanto à alegação de existência de prévio contato com o MPF e
eventual manifestação 'de tal  maneira,  no mínimo deselegante'  (fl.  64),  assim como quanto à
pertinência da própria instauração (fl. 03), s.m.j., prescrita desde muito antes daquela data¿. 4.
Cingindo-se a remessa ora apreciada ao exame de questão relativa à forma como o membro se
manifestou neste ou em outros procedimentos ¿ ¿no mínimo deselegante¿ - ou à pertinência da
própria instauração do inquérito policial, não cabe a este Colegiado proceder ao exercício de sua
função revisional, uma vez que inexistente qualquer hipótese de arquivamento, seja explícito ou
implícito. 5. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

018. Processo: JF/SP-0004891-38.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8829/2014 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 FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO (CP,
ART.  311-A).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28 DO CPP C/C ART. 62,  IV,  DA LC Nº
75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado instaurado para apurar a prática do crime de fraude em certame de interesse público,
tipificado no art. 311-A do Código Penal, tendo em vista o uso indevido de celular em sala de
aplicação de prova de concurso público.  2.  O Procurador da República oficiante  promoveu o
arquivamento, com fundamento na ausência de materialidade. Discordância do Juízo. Aplicação
do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC  n.  75/93.  3.  Caso  em  que  não  há  efetivamente
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução
penal. Como bem ressaltou o Perito Criminal ¿as ligações e mensagens constantes nos aparelhos
podem ser apagadas livremente pelo usuário e estão limitadas à capacidade de armazenamento
da memória do equipamento. Assim, somente as informações fornecidas pelas operadores de
telefonia  podem,  técnica  e  efetivamente,  ser  utilizadas  para  comprovar  com  fidedignidade
registros de chamadas e mensagens,  com data e  horário.  A operadora pode, ainda,  informar
outros  dados  potencialmente  relevantes,  como  discriminar  as  estações  rádio  base  utilizadas,
indicando sua localização geográfica.¿ 4. Somente após o exaurimento das diligências capazes
de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, extreme de dúvidas,
se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma
segura,  o arquivamento do processo. 5.  Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

019. Processo: JF/URA-0005797-41.2014.4.01.3802-
INQ

Voto: 8838/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N.º 75/93.
FUNCIONAMENTO  AUTORIZADO  POR  DECISÃO  JUDICIAL.  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito
policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do crime de exploração  clandestina  de  atividade  de
radiodifusão, tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento sob o argumento de que ¿não resta caracterizado o crime previsto no
art. 183 da Lei 9.472/97, na medida em que o investigado agiu albergado em decisão judicial, no
exercício regular de direito, portanto, pelo que ausente a ilicitude do fato¿. 3. Discordância do
Juízo. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. 4. Com razão o il. Procurador da República. Conforme se verifica dos autos o investigado
possui autorização judicial para o funcionamento da rádio comunitária, bem como já foi absolvido,
com fundamento no art. 386, VI, do CPP, da imputação da prática do crime tipificado no art. 183
da Lei 9.472/97. 5. Cumpre observar a existência da Lei Municipal nº 9.418/2004 que autoriza o



seu  regular  funcionamento,  que,  também,  serviu  de  fundamento  para  a  referida  sentença.  6.
Ressalto,  ainda,  que  não  há  que  se  falar  em  fatos  distintos,  ocorridos  supostamente  em
24/04/2008 e 22/08/2013,  como aduziu  o  MM.  Juiz  Federal,  sobretudo considerando que,  no
mínimo  desde  o  ano  de  2002,  a  referida  rádio  comunitária  encontra-se  em  funcionamento,
inclusive  tendo  sido  homenageada  pelo  Poder  Legislativo  Municipal,  em  04/11/2004,  pelo
desenvolvimento social, cultural, político e comunitário. 7. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

020. Processo: TRE-CE-INQ-0000006-
74.2013.6.06.0034

Voto: 9021/2014 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL NO ESTADO DO 
CEARA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. CE, ART.
350. PROMOTOR ELEITORAL: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ PROCESSANTE.
CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  AUSÊNCIA DE  DOLO  NÃO  EVIDENCIADA.
MATÉRIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPE PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no art. 350 da Lei nº 4.737/65, por
parte de investigada que inseriu em requerimento de alistamento eleitoral endereço no qual não
reside.  2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do presente apuratório por
entender que não restou configurado ¿o dolo específico, expresso na vontade livremente dirigida
à ação ou omissão definida no art.  350 do Código Eleitoral,  com o fim precípuo de afetar  o
processo eleitoral¿.  3.  O MM. Juiz  Eleitoral  da 34ª  Zona Eleitoral  de Cedro/CE discordou da
manifestação  do  Parquet,  reportando-se  ao  quanto  colhido  pela  autoridade  policial.  4.  O
arquivamento no atual estágio da persecução criminal é admitido quando demonstrada de forma
inequívoca, segura e convincente causa extintiva da punibilidade ou excludente da tipicidade, da
ilicitude e da culpabilidade. 5. Consta dos autos que a investigada, ao preencher o requerimento
de alistamento eleitoral, inseriu endereço no qual não reside. A autoridade policial, no curso da
investigação, fez juntar informação de que o endereço declarado sequer existe no município de
Cedro/CE. 6. Ao que se tem, não é possível concluir, de imediato, que a falsidade é inócua e sem
qualquer  repercussão  na  órbita  eleitoral.  Se,  de  fato,  a  investigada  agiu  desprovida  de  dolo
específico, a instrução probatória o dirá, à luz do contraditório e da ampla defesa. 7. Designação
de outro membro do Ministério Público Eleitoral 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

021. Processo: TRE/GO-Rp-0000494-
60.2012.6.09.0008

Voto: 9019/2014 Origem: GABPR17-MSW - 
MARCELLO SANTIAGO WOLFF

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS CRIMES ELEITORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CE, ARTS.
324 E 325. PROMOTOR ELEITORAL: ARQUIVAMENTO. CRIMES COMUNS. DISCORDÂNCIA
DO  JUIZ  ELEITORAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  DIVULGAÇÃO  E
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LIVRO,  NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL,  COM O
NÍTIDO  PROPÓSITO  DE  DENEGRIR  A  IMAGEM  DO  ENTÃO  CANDIDATO  A  PREFEITO.
FINALIDADE ELEITORAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPE PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Representação por crimes previstos nos arts. 324 e
325 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), ofertada pelo então candidato a Prefeito do município de
Catalão/GO, alegando que, no mês de setembro de 2012, o representado, valendo-se de sua
página pessoal na internet, divulgou um livro de sua autoria, com nítido propósito de denegrir a
imagem do político. 2. Apurou-se que o representado, em sua obra, imputa ao noticiante a prática
de várias condutas criminosas, levando a crer que o então candidato a Prefeito foi indiciado ou
acusado em procedimento criminal,  fato esse não efetivamente verificado, pois, embora tenha
sido realizada uma operação intitulada ¿Ouro Nego¿,  na qual  foram investigados desvios de
verbas públicas na Prefeitura de Catalão/GO, nada restou comprovado contra o representante. 3.
O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender caracterizado tão
somente crime contra a honra comum, sem repercussão na esfera eleitoral. 4. O Juízo da 8ª Zona



Eleitoral de Catalão/GO discordou da manifestação do Parquet, enfatizando que a divulgação do
livro, com a foto do representante estampada na capa, teve como única finalidade denegrir a sua
imagem perante os eleitores. 5. Como ressaltado pelo il.  Juiz processante, a manifestação do
Parquet diverge daquela apresentada na Representação nº 485-98.2012, na qual reconhece ter
havido ¿ofensa ao candidato ADIB ELIAS JUNIOR, pois é público e notório que este não foi
indiciado ou denunciado na operação promovida pelo Ministério Público Estadual, estando a foto a
estampar o livro como única finalidade de denegrir a sua imagem perante o eleitorado e demais
cidadãos  de  Catalão,  sem  se  olvidar  que  algumas  passagens  de  seu  conteúdo  foram
consideradas provas ilícitas pelo STJ e não poderiam ser divulgadas¿. 6. No presente caso, o
representado, durante o mês de setembro, em pleno período de campanha eleitoral, valeu-se de
sua página na internet e de distribuição gratuita em vários pontos do município de Catalão para
divulgar um livro de sua autoria intitulado ¿Operação Ouro Negro ¿ História do milionário assalto
aos cofres da Prefeitura de Catalão¿ na gestão do ora representante. 7. Referida publicação, que
traz  em sua  capa  uma  foto  do  representante,  contém  expressões  de  baixo  calão,  narrativa
difamatória e imputação de práticas ilícitas, em vários excertos com o claro intuito de denegrir a
imagem do então candidato, caracterizando os tipos previstos nos arts.  324 e 325 do Código
Eleitoral.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Eleitoral  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

022. Processo: JF/ES-0001610-59.2008.4.02.5002-
AP

Voto: 9032/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297, §
3º, DO CP. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO, QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O
DELITO TIPIFICADO NO ART. 171, § 3º, C/C O ART. 14, AMBOS DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
NEGATIVA DE OFERTA DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
APLICAÇÃO,  POR ANALOGIA,  DO ART.  28  DO CPP.  HIPÓTESE DE CONHECIMENTO DA
REMESSA. ABSORÇÃO DO FALSO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO. SÚMULA
Nº  17  DO  STJ.  CABIMENTO  DO  BENEFÍCIO  NA  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA OFERTA DA PROPOSTA. 1. Trata-se de denúncia
ofertada e recebida pela suposta prática do crime de falsificação de documento público, tipificado
no  art.  297,  §  3º,  II,  do  Código  Penal,  vez  que  os  investigados  teriam  solicitado  benefício
previdenciário de pensão por morte perante o INSS valendo-se de declarações falsas lançadas
em CTPS. 2. Recebida a inicial acusatória, o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo,
ao chamar o feito à ordem, conferiu nova capitulação jurídica aos fatos ali narrados, enquadrando-
os no art. 171, § 3º, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal, oportunizando ao Parquet Federal, na
sequência, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, na forma do art.
89 da Lei nº 9.099/95. 3. O Procurador da República oficiante, por sua vez, discordou da decisão
judicial,  ratificando o teor  da denúncia e deixando de oferecer a proposta da referida medida
despenalizadora,  embasado  na  ausência  de  requisito  de  ordem  objetiva,  pois  a  tipificação
conferida à hipótese é de falsificação de documento público, cuja pena mínima é superior a 1 (um)
ano de reclusão. 4. Em virtude do entendimento ministerial, o Juízo processante remeteu os autos
a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, aplicando, por analogia, o disposto no art. 28 do
Código de Processo Penal. 5. Oferecida a denúncia e havendo discordância do Juízo quanto à
propositura  ou  não  da  suspensão  condicional  do  processo  deve  ser  resolvida  por  meio  da
aplicação analógica do art.  28 do Código de Processo Penal,  nos termos da Súmula 696 do
Supremo Tribunal Federal. 6. Observa-se, no presente caso, que os acusados teriam falsificados
informações constantes de CTPS com o único propósito de apresentá-las ao INSS com vistas à
concessão de  benefício  previdenciário  de  pensão por  morte.  Aplica-se,  pois,  o  enunciado  da
Súmula nº 17 do STJ (¿Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido¿).  7.  Resta claro nos autos que deve incidir  na hipótese o princípio da
consunção, uma vez que o documento, como demonstram as provas existentes nos autos, foi
confeccionado especificamente para a prática do crime de estelionato em desfavor da autarquia
previdenciária e teve sua potencialidade lesiva cessada com a sua tentativa, pois o animus dos
agentes resumia-se à concessão do benefício previdenciário. 8. Assim, desclassificada a conduta
imputada para a figura típica prevista no art. 171, § 3º, c/c o art. 14, parágrafo único, do Código
Penal, cuja pena não ultrapassa 1 (um) ano, há de ser oportunizado aos réus, se preenchidos os



requisitos  legais  subjetivos,  a  suspensão  condicional  do  processo.  9.  Designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para propor o sursis processual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

023. Processo: JF/PR/FOZ-5008720-
42.2012.4.04.7002-APN - Eletrônico 

Voto: 9154/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ 
DO IGUAÇU

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO FALSA PARA FINS DE CONCESSÃO DE VISTO PERMANENTE
A TERCEIRO. CRIME PREVISTO NO ART. 125, INC. XII, DA LEI N° 6.815/80. RECUSA DO MPF
EM  PROPOR  O  BENEFÍCIO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 E SÚMULA Nº 696 DO STF. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. CF, ART. 5º. CONCESSÃO AOS ESTRANGEIROS DOS MESMOS
DIREITOS  E  GARANTIAS  INDIVIDUAIS  RECONHECIDAS  AOS  BRASILEIROS.
INADMISSIBILIDADE DE TRATAMENTO DISTINTO AOS ACUSADOS ESTRANGEIROS COM
RESIDÊNCIA NO PAÍS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA ATUAR NO FEITO.
1. Trata-se de ação penal movida pela prática do crime previsto no art. 125, inc. XII, da Lei n°
6.815/80, em razão do acusado ter prestado declaração falsa para fins de concessão de visto
permanente a terceiro, de que este residia com ele. 2. A il. Procuradora da República oficiante
asseverou que, no caso em apreço, não houve inércia do Parquet Federal em propor a suspensão
processual,  mas  sim  uma  recusa  fundamentada  do  órgão  acusador  em  virtude  de  o  crime
imputado cominar aos estrangeiros a pena de expulsão após eventual condenação, que somente
poderá surgir se houver processo. 3. O Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR
considerou  cabível  o  oferecimento  da  proposta  de  sursis  processual,  tendo  em  vista  que  o
Estatuto do Estrangeiro não condiciona a expulsão à existência de condenação, aliás, a seu ver,
sequer se exige processo, decorrência da autonomia das instâncias penal e política, bem como do
quanto previsto no art. 67 do referido diploma legal. 4. Conhecimento da remessa, aplicando-se a
Súmula nº 696 do STF. 5. O princípio da igualdade, inserido no art. 5º da Constituição Federal,
garante  aos  estrangeiros  residentes  no  Brasil  os  mesmos  direitos  e  garantias  individuais
reconhecidos aos brasileiros. 6. Revela-se, por isso, inadmissível a adoção de tratamento distinto
aos  acusados  estrangeiros  com  residência  no  país,  inviabilizando  o  benefício  da  suspensão
condicional do processo sob o fundamento de que impediria um futuro decreto de expulsão. 7. A
concessão do benefício não obsta uma possível expulsão, uma vez que cabe ao Presidente da
República decidir sobre sua conveniência e oportunidade, independentemente da existência de
processo ou condenação, nos termos dos arts. 66 e 67 da Lei nº 6.815/80. 8. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal  para atuar no feito, com a análise do atendimento dos
requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 89 da Lei nº 9.099/95, e eventual oferecimento
do  benefício  da  suspensão  condicional  do  processo  ao  acusado,  bem  como  para  os  atos
processuais subsequentes.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

024. Processo: TRF/2ª  REG-2012.50.01.006888-9-
ACR

Voto: 9031/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIMES  DE  DESACATO.  CP,  ART.  331.  MPF:  NÃO  OFERECIMENTO  DA
PROPOSTA DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO  PROCESSO.  LEI  N.  9.099/95,  ART.  89.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS.
CULPABILIDADE,  PERSONALIDADE  DO  AGENTE  E  CIRCUNSTÂNCIAS  DA  PRÁTICA
DELITIVA.  VALORAÇÃO  NEGATIVA.  INADEQUAÇÃO  E  INSUFICIÊNCIA,  NO  CASO
CONCRETO, DA MEDIDA DESPENALIZADORA. INSISTÊNCIA NA RECUSA DA PROPOSTA. 1.
Trata-se de ação penal ajuizada pela prática, em tese, do crime de desacato, previsto no art. 331
do Código Penal. A inicial acusatória descreve condutas ofensivas contra médica perita do INSS,
no exercício de suas funções, consubstanciadas em arremesso de objetos e agressões físicas e
morais, manifestadas por palavras de xingamento, insinuações quanto às verdadeiras intenções
da servidora pública durante os exames, chegando às vias de fato,  com puxões de cabelo e
bolsadas.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  consignou  na  denúncia,  ainda,  a
impossibilidade  de  oferta  da  proposta  de  transação  penal  ou  de  suspensão  condicional  do



processo, tendo em vista a acentuada culpabilidade, a personalidade do agente e as circunstância
do crime.  3.  O MM.  Juiz  da 1ª  Vara Federal  Criminal  da Seção Judiciária  do  Espírito  Santo
discordou  das  razões  ministeriais  invocadas,  assinalando  que,  ¿consideradas  todas  as
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  a  pena  definitivamente  imposta  não  superaria  uma
prestação alternativa com prazo máximo de dois anos¿, tendo, por outro lado, o benefício da
suspensão condicional do processo, no mínimo, essa duração. 4. A concessão da suspensão
condicional do processo está condicionada ao preenchimento pelo acusado dos requisitos dos
arts.  89  da  Lei  nº  9.099/95  e  77  do  Código  Penal.  5.  No  caso,  a  apreciação  negativa  da
culpabilidade, da personalidade da acusada e das circunstância da prática delitiva impedem o
oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal. Cuida-se de crime praticado mediante
violência à pessoa, com agressões físicas e morais, chegando às vias de fato, tudo a indicar que a
medida despenalizadora em análise não seria adequada e suficiente à reprovação do delito. 6.
Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da
ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

025. Processo: JF-RJ-INQ-2009.51.01.811970-1 Voto: 9018/2014 Origem: GABPR22-APC - 
ANTONIO DO PASSO CABRAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC N. 75/93, ART. 62, VII).
ATUAÇÃO ILÍCITA DE SERVIDORA DA RECEITA FEDERAL E DE DIVERSAS EMPRESAS EM
PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. CONEXÃO E NECESSIDADE
DE  REUNIÃO  DAS  APURAÇÕES.  ANÁLISE  CONJUNTA  DOS  FATOS  PARA  MELHOR
FORMAÇÃO  DA  OPINIO  DELICTI.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITADO.  1.  Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Atribuições  suscitado  por  Procurador  da
República que atua no 47º Ofício da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, em face de
outro membro atuante na mesma unidade. 2. Segundo o Procurador suscitante, foram instaurados
3  (três)  inquéritos  policiais  (IPL nºs  1810/2009,  1600/2009  e  1295/2008),  todos  possuindo  o
mesmo objeto, qual seja, a suposta atuação ilícita da servidora da Receita Federal para beneficiar
empresa  prestadora  de  serviços  envolvida  com possível  fraude  na  compensação  de  dívidas
tributárias  em  favor  de  diversas  empresas.  Diz  que  se  manifestou  no  mesmo  sentido  do
Procurador responsável  pelo  IPL nº 1810/2009,  pela  conexão e consequente necessidade de
reunir  as  investigações com envio  dos  autos  ao il.  Procurador  da  República  Rodrigo  Ramos
Poerson, a quem foi distribuído o primeiro inquérito (nº 1295/2008). Assevera, outrossim, que o il.
colega fez juntar cópia de outro despacho manuscrito, lançado em caso análogo, no qual aduz
que a reunião das investigações inviabilizaria a persecução e tão somente atenderia a interesses
procrastinatórios da defesa, devolvendo os autos. 3. Consoante relato da autoridade policial, os
fatos  ora  investigados vieram à  tona  em maio  de  2007,  quando  foi  constatada  pela  Receita
Federal a existência de 103 (cento e três) processos protocolizados entre outubro de 2006 e maio
de 2007, dentro de um armário no Centro de Atendimento ao Contribuinte ¿ CAC da Tijuca, sem o
devido encaminhamento. 4. Inicialmente foi lavrado um ¿Termo de Constatação¿ assinado por 8
(oito) servidores da Receita Federal, incluindo o Chefe da unidade, consignando que os processos
paralisados (¿engavetados¿) foram encontrados no armário da servidora ora investigada. 5. No
presente caso, cuidava-se de processos cujo objeto era a compensação de dívidas tributárias de
várias  de  empresas,  23  (vinte  e  três)  deles  incluídos  no  sistema  COMPROT  pela  referida
servidora. A análise desses processos por uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
permitiu pontuar algumas coincidências nos processos, fazendo concluir que tos tiveram a mesma
origem,  notadamente  que  (a)  as  empresas  interessadas  pertenciam  a  outras  unidades  da
federação, (b) todos os processos buscavam a compensação de dívidas tributárias com créditos
referentes à cessão de direitos sobre precatório alimentar e (c) tais créditos foram adquiridos pela
mesma empresa prestadora de serviços e cedidos onerosamente às empresas em nome das
quais foram apresentados os processos de compensação. 6. Nesse quadro, com a devida vênia
do entendimento do Procurador suscitado, não é de se presumir que a reunião dos processos
levaria à ¿inviabilização¿ das apurações. Ao contrário, desvendando-se a atuação delituosa da
servidora da Receita Federal e da empresa responsável pela cessão onerosa de precatórios em



todas as suas particularidades, ter-se-á uma acusação melhor embasa no acervo probatório. 7.
Como ressaltado  pelo  Procurador  ora  suscitante,  ¿a  análise  isolada  do  presente  inquérito  é
prejudicial para a formação da opinio delicti, uma vez que somente com os dados colhidos nos
demais inquéritos torna-se possível a conclusão de uma ação concertada da servidora da Receita
Federal no Rio de Janeiro para beneficiar empresa domiciliada em outro Estado¿.

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  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

026. Processo: 1.34.006.000452/2013-21 Voto: 9017/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC N. 75/93, ART. 62, VII). FATOS QUE GUARDAM
CONEXÃO COM AÇÃO PENAL PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO.
INSTAURAÇÃO DE IPL INCLUSIVE JÁ REQUISITADA. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA
REPÚBLICA SUSCITADO.  1.  Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Atribuições  suscitado  pelo  il.
Procurador da República José Lucas Perroni  Kalil,  que atua na Procuradoria da República no
município  de  Guarulhos-Mogi  das  Cruzes/SP,  em face  do  il.  Procurador  da  República  Denis
Pigozzi Alabarse, oficiante na Procuradoria da República em São Paulo, nos autos da presente
Notícia de Fato instaurada para apurar irregularidade na concessão de benefício de pensão por
morte. 2. Consta dos autos despacho do Procurador suscitado, no qual afirma que ¿esta notícia
de fato apura a conduta das mesmas pessoas constantes do anexo 2, conforme teor do despacho
proferido no IPL 1962/2013-5 anexo, como já diversas vezes noticiado em função de outros casos
que vem sendo remetidos por equívoco à PR/SP, por não serem objeto da denúncia dos autos
0011697-31.2011.403.6181¿.  Nesse  mesmo expediente,  consigna  que,  no  tocante  ¿aos fatos
descritos no referido anexo, já houve requisição para instauração de IPL autônomo¿, pontuando,
ainda, ¿que todos os pagamentos indevidos ocorreram no município de Guarulhos¿. 3. Em suas
razões,  aduz  o  Procurador  suscitante  que  os  fatos  apreciados  neste  procedimento  guardam
relação  com  ação  penal  proposta  perante  a  Justiça  Federal  de  São  Paulo,  concernente  à
intitulada ¿Operação Maternidade¿. 4. Conquanto o presente caso inevitavelmente tenha como
desfecho o arquivamento, em decorrência do bis in idem referido, tal providência é, de fato, da
PR/SP e não da PRM ¿ Guarulhos/SP. Como asseverado pelo membro ora suscitante, os fatos
guardam conexão com ação penal proposta perante o Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária de São Paulo  (Processo nº 00011697-31.2011.403.6181),  resultante  da mencionada
¿Operação Maternidade¿. 5. Convém observar que a instauração de inquérito policial em trâmite
foi inclusive requisitada pelo Procurador da República oficiante na PR/SP. 6. Conhecimento do
conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela designação do Procurador da República ora
suscitado.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

027. Processo: 1.00.000.008800/2014-27 Voto: 9030/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CP, ART.
184, § 2º. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART.
28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  TRANSNACIONALIDADE  DAS  MÍDIAS  FALSIFICADAS.
MERCADORIAS  ORIUNDAS  DO  URUGUAI.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar possíveis crimes de descaminho e de
violação de direitos autorais, previstos nos arts. 334 e 184, § 2º, do Código Penal. 2. Ao fazer a
verificação da bagagem dos passageiros de ônibus proveniente do Uruguai, na altura do Km 560
da BR-158, em Sant'anna do Livramento/RS, a equipe da Receita Federal do Brasil constatou que
o investigado transportava 1.020 cd's gravados e de jogos, avaliados em R$ 2.835,00 (dois mil,
oitocentos e trinta e cinco reais). 3. O il. Procurador da República oficiante requereu judicialmente
o arquivamento do feito em relação à eventual prática do crime de descaminho, bem como a



remessa dos autos à Justiça Estadual quanto ao crime de violação de direito autoral. 4. O MM.
Juiz Substituto da Vara Federal de Sant'anna do Livramento/RS, no tocante ao delito tipificado no
art. 184, § 2º, do Código Penal, não acolheu o pleito ministerial, consignando que as mídias são
originárias do exterior. 5. A orientação firmada no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de violação de
direito  autoral,  quando presente a transnacionalidade dos bens e,  portanto,  existente  lesão a
interesses  da  União,  é  da  Justiça  Federal  (CC  nº  130.602/PR,  DJe  13/3/2014).  6.  No  caso
concreto,  a Representação Fiscal  para Fins Penais menciona que as mídias são oriundas do
Uruguai, circunstância que impede o declínio de competência em favor da Justiça Estadual. 7.
Competência  da  Justiça  Federal.  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

028. Processo: 1.30.002.000019/2014-55 Voto: 8833/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. VENDA DE COMPONENTES
DE  MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  SUPOSTO  CRIME  DE
CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia
de fato instaurada a partir da comunicação de que site estaria anunciando, na rede mundial de
computadores,  a  manutenção,  instalação,  remodelação  e  venda  de  máquinas  eletrônicas
programadas  (caça-níqueis)  utilizadas  em  jogos  de  azar.  2.  O  il.  Procurador  da  República
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender possível apenas a
configuração de contravenção penal (art. 50 da LCP) e de crime contra a economia popular (art.
2º, IX, da Lei nº 1.521/51), tendo em vista não ser possível atestar a procedência estrangeira das
máquinas eletrônicas anunciadas. Autos remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para
fins de homologação (Enunciado nº 32). 3. Verifica-se que após o recebimento da notícia-crime
nenhuma diligência  foi  realizada com o objetivo de identificar  a procedência  das máquinas e
componentes  anunciados,  não  havendo  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da
ausência de justa causa para a persecução penal no âmbito do Ministério Público Federal. 4. Por
força  dos  princípios  da  obrigatoriedade  da  Ação  Penal  Pública  e  do  in  dubio  pro  societate,
somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério
Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo ou o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 5. Designação de outro membro do Parquet Federal
para o prosseguimento da 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

029. Processo: 1.00.000.005278/2014-21 Voto: 9023/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  334.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ENCERRAMENTO  DO  APURATÓRIO  SEM  A  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIAS  MÍNIMAS  TENDENTES  À  IDENTIFICAÇÃO  DA  AUTORIA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada, a partir de Representações Fiscais para Fins Penais
oriunda da Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR, para apurar a prática, em tese, do
crime de descaminho (CP, art. 334), por parte de supostos proprietários de veículos encontrados
ao  abandono,  com  grande  quantidade  de  mercadoria  estrangeira.  2.  A  il.  Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que não foram identificados os
responsáveis pelas mercadorias no momento da apreensão. 3. A MMª. Juíza da 4ª Vara Federal
de Foz do Iguaçu indeferiu o pedido formulado pelo Parquet que, ¿por meio de suposições, reputa
infrutífera toda e qualquer diligência a ser efetuada¿. 4. No atual estágio da persecução criminal,



apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da
materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade.  Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  5.  Na  presente  hipótese,  o  procedimento
investigatório deve seguir o seu trâmite regular com a realização de diligências mínimas para que
seja identificada a autoria delitiva. 6. Como ressaltado pelo Juízo processante, ¿mesmo sendo
praxe na região de fronteira a utilização de veículos alienados em nome de terceiros (também
conhecidos como veículos 'FINAN') para a prática de crimes, em casos similares já se chegou ao
autor do delito através da oitiva do proprietário/arrendatário do veículo apreendido¿. 7.  Desse
modo,  por  força  dos  princípios  da obrigatoriedade da  Ação Penal  Pública  e  do  in  dubio  pro
societate, somente após a realização de diligências mínimas com o intuito de desvendar a autoria
do ilícito é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do
processo. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da
persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

030. Processo: JF/MA-0004868-50.2015.4.01.4100-
INQ

Voto: 8828/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM RONDÔNIA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  n.
9.605/98, art. 69-A). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª Câmara). Inserção
de dados falsos no sistema de controle de produtos florestais (Documento de Origem Florestal
DOF),  gerenciado  e coordenado pelo  IBAMA e utilizado  pelos demais  órgãos de fiscalização
ambiental do SISNAMA. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios  nas  ações administrativas  relativas  à  proteção  das  paisagens naturais  notáveis,  à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação
das  florestas,  da  fauna  e  da  flora  (Constituição,  art.  23,  incisos  III,  VI  e  VII).  Normas  de
cooperação fixadas pela Lei Complementar n. 140/2011. Ausência de ofensa a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente: STF,
ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013). Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual. 

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

031. Processo: JF-STM-0000317-73.2014.4.01.3902-
RPCR

Voto: 8827/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE SANTARÉM

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

Ementa: Termo Circunstanciado de Ocorrência ¿ TCO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
1) Crime de resistência (CP, art. 329) ou de desobediência (CP, art. 330) supostamente praticado
contra Policiais Rodoviários Federais no exercício da função. Investigado que reagiu à prisão e
fugiu correndo. Ausência de violência ou grave ameaça aos policiais necessária à caracterização
do crime de resistência. Fato ocorrido em 10/09/2011. Crime de desobediência. Pena máxima
cominada 6 (seis) meses de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da
pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  VI).  Homologação do arquivamento.  2)  Dirigir  veículo
automotor, em via pública gerando perigo de dano (Lei nº 9.503/97, art. 309). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Crime conexo com o de desobediência no âmbito federal, que
se  encontra  prescrito.  Ausência  de  elementos  mínimos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal quanto ao crime de trânsito remanescente.
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 a Dra. Raquel



Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

032. Processo: SR/DPF/PA-00559/2014-INQ Voto: 9055/2014 Origem: GABPR6-FAP - FILIPE 
ALBERNAZ PIRES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 69-A) e de falsidade ideológica
(CP, art. 299). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prestação de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
¿ SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. Competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das paisagens
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e
VII). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Precedente: STF, ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013: ¿O
Ministério  Público  Federal,  em  pronunciamento  da  lavra  da  ilustre  Subprocuradora-Geral  da
República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, aprovado pelo eminente Chefe da Instituição,
opinou  pelo  conhecimento  do  presente  conflito  de  atribuições,  fazendo-o  em  parecer  assim
fundamentado: [¿] 15. Por outro lado, sobre a competência para processar e julgar ilícito penal
ambiental previsto na Lei 9.605/98, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido
de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a competência da Justiça
Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA (RE 300.244/SC, Rel. Min.
Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 19.11.2001; HC 81.916/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJ 11.10.2002; RE 349.189/TO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.11.2002;
RE 349.191/TO, Rel.  Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 07.03.2003). 16. Atente-se que a
apresentação de documentos falsos à autarquia federal, no caso `sub examine¿, revela somente
interesse  federal  indireto,  inexistindo,  `exempli  grati¿,  qualquer  ação  executiva  fiscal  ou  a
comprovação de débitos pendentes no âmbito federal. 17. Assim sendo, não há elementos ou
circunstâncias que justifiquem a atração da competência da Justiça Federal, com base no artigo
109,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal,  para  a  apreciação  de  eventual  demanda  criminal
decorrente  dos fatos.  [¿]  Correta essa douta manifestação do Ministério  Público Federal,  que
acolho como razão de decidir, valendo-me, para tanto, da técnica da motivação ¿per relationem¿,
cuja legitimidade constitucional tem sido amplamente reconhecida por esta Corte (AI 738.982-
AgR/PR, Rel.  Min.  JOAQUIM BARBOSA ¿ AI 813.692-AgR/RS, Rel.  Min.  CELSO DE MELLO
¿ MS 28.677-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ¿ MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE
MELLO  ¿  RE  172.292/SP,  Rel.  Min.  MOREIRA ALVES,  v.g.).¿  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

033. Processo: 1.00.000.017753/2014-11 Voto: 9106/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Valores  descontados  das
remunerações  dos  servidores  públicos  municipais  e  não  repassados  aos  cofres  da  entidade
previdenciária  do  próprio  município.  Servidores  que  não  são  vinculados  ao  Regime Geral  da
Previdência  Social  ¿  GRPS,  gerido  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  ¿  INSS,  o  que
justificaria 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

034. Processo: 1.14.000.003221/2014-01 Voto: 9070/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado em



rede social na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). O fato de o crime ser
cometido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente para firmar a competência
da Justiça Federal,  sendo necessária  a existência de tratado ou convenção internacional  e a
prova de que houve execução ou consumação do delito no exterior, ou vice-versa ¿ vale dizer, da
transnacionalidade da conduta, nos termos do art. 109, V, da Constituição da República. No caso
apreciado, o primeiro requisito encontra-se preenchido, pois o Decreto nº 65.810/1969 ratificou a
Convenção  Internacional  sobre  a  eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminal  Racial.  No
entanto, no que concerne ao segundo requisito ¿ a transnacionalidade da conduta ¿ nada há nos
autos que demonstre sua ocorrência, limitando-se o fato descrito a um acontecimento tipicamente
doméstico,  o  que  afasta  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no CC 120.559/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  19/12/2013;  CC  121.431/SE,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.15.000.000999/2014-12 Voto: 9105/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  maus-tratos  contra  animais  domésticos  (Lei  nº  9.605/98,  art.  32).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fatos supostamente ocorridos em
centro  de  zoonoses municipal.  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

036. Processo: 1.17.003.000175/2014-48 Voto: 9064/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de maus-tratos (CP, art.  136) 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.
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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

037. Processo: 1.18.000.003413/2014-60 Voto: 9059/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de homicídio (CP, art. 121) praticado contra indígena. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF). Conduta motivada por desentendimentos pessoais ocorridos
entre autor e vítima. Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Aplicação da Súmula nº 140
do STJ: ¿Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure
como autor ou vítima¿. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

038. Processo: 1.21.001.000309/2014-18 Voto: 9065/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 



DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado em
rede social na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). O fato de o crime ser
cometido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente para firmar a competência
da Justiça Federal,  sendo necessária  a existência de tratado ou convenção internacional  e a
prova de que houve execução ou consumação do delito no exterior, ou vice-versa ¿ vale dizer, da
transnacionalidade da conduta, nos termos do art. 109, V, da Constituição da República. No caso
apreciado, o primeiro requisito encontra-se preenchido, pois o Decreto nº 65.810/1969 ratificou a
Convenção  Internacional  sobre  a  eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminal  Racial.  No
entanto, no que concerne ao segundo requisito ¿ a transnacionalidade da conduta ¿ nada há nos
autos que demonstre sua ocorrência, limitando-se o fato descrito a um acontecimento tipicamente
doméstico,  o  que  afasta  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no CC 120.559/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  19/12/2013;  CC  121.431/SE,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

039. Processo: 1.25.002.001195/2014-74 Voto: 7578/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituição financeira em nome de servidor público federal do INCRA. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Instituição financeira privada. Prejuízo
suportado  unicamente  por  particular.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas
entidades.  Precedentes  STJ  ¿  Terceira  Seção:  CC  nº  125.061/MG,  DJe  17/05/2013,  CC  nº
120.016/SP,  DJe  02/10/2012,  CC  nº  114.239/SP,  DJe  03/08/2011,  CC  nº  100.725/RS,  DJe
20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

040. Processo: 1.25.009.000199/2014-75 Voto: 9111/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Fatos  narrados  por
funcionária de empresa privada que revelam possível assédio moral e desrespeito aos direitos
sociais  dos  trabalhadores.  Ausência  de  indícios  de  que  os  trabalhadores  são  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. Inexistência de elementos mínimos dos crimes de trabalho escravo (art. 149
do CP) ou de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Investigação de
âmbito civil, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores, que incumbe ao
Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93. Homologação do declínio
de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

041. Processo: 1.28.000.000834/2014-92 Voto: 7964/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE



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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado  junto  à  instituição  financeira  em  nome  de  aposentado.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Instituição  financeira  privada.  Prejuízo  suportado
unicamente  por  particular.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas  entidades.
Precedentes STJ, Terceira Seção: CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 120.016/SP, DJe
02/10/2012, CC nº 114.239/SP, DJe 03/08/2011, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

042. Processo: 1.28.000.002073/2014-11 Voto: 9069/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado em
rede social na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). O fato de o crime ser
cometido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente para firmar a competência
da Justiça Federal,  sendo necessária  a existência de tratado ou convenção internacional  e a
prova de que houve execução ou consumação do delito no exterior, ou vice-versa ¿ vale dizer, da
transnacionalidade da conduta, nos termos do art. 109, V, da Constituição da República. No caso
apreciado, o primeiro requisito encontra-se preenchido, pois o Decreto nº 65.810/1969 ratificou a
Convenção  Internacional  sobre  a  eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminal  Racial.  No
entanto, no que concerne ao segundo requisito ¿ a transnacionalidade da conduta ¿ nada há nos
autos que demonstre sua ocorrência, limitando-se o fato descrito a um acontecimento tipicamente
doméstico,  o  que  afasta  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no CC 120.559/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  19/12/2013;  CC  121.431/SE,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

043. Processo: 1.29.005.000481/2014-43 Voto: 9068/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado em
rede social na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). O fato de o crime ser
cometido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente para firmar a competência
da Justiça Federal,  sendo necessária  a existência de tratado ou convenção internacional  e a
prova de que houve execução ou consumação do delito no exterior, ou vice-versa ¿ vale dizer, da
transnacionalidade da conduta, nos termos do art. 109, V, da Constituição da República. No caso
apreciado, o primeiro requisito encontra-se preenchido, pois o Decreto nº 65.810/1969 ratificou a
Convenção  Internacional  sobre  a  eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminal  Racial.  No
entanto, no que concerne ao segundo requisito ¿ a transnacionalidade da conduta ¿ nada há nos
autos que demonstre sua ocorrência, limitando-se o fato descrito a um acontecimento tipicamente
doméstico,  o  que  afasta  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no CC 120.559/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  19/12/2013;  CC  121.431/SE,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

044. Processo: 1.30.005.000375/2014-49 Voto: 9067/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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



Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado em
rede social na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). O fato de o crime ser
cometido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente para firmar a competência
da Justiça Federal,  sendo necessária  a existência de tratado ou convenção internacional  e a
prova de que houve execução ou consumação do delito no exterior, ou vice-versa ¿ vale dizer, da
transnacionalidade da conduta, nos termos do art. 109, V, da Constituição da República. No caso
apreciado, o primeiro requisito encontra-se preenchido, pois o Decreto nº 65.810/1969 ratificou a
Convenção  Internacional  sobre  a  eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminal  Racial.  No
entanto, no que concerne ao segundo requisito ¿ a transnacionalidade da conduta ¿ nada há nos
autos que demonstre sua ocorrência, limitando-se o fato descrito a um acontecimento tipicamente
doméstico,  o  que  afasta  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no CC 120.559/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  19/12/2013;  CC  121.431/SE,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.30.009.000297/2014-42 Voto: 9057/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171) e de tráfico interno de pessoas para
fins  de  exploração  sexual  (CP,  art.  231-A)  praticados  entre  particulares.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A notícia anônima narra que a investigada convida mulheres para
distribuir brindes em eventos, fazendo com que paguem aluguel da roupa a ser usada e, após, o
evento é cancelado sem qualquer justificativa. Tais eventos poderiam ser para exploração sexual
e tráfico de pessoas. Narrativa que não aponta qualquer indício de transnacionalidade da conduta
a 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

046. Processo: 1.34.003.000269/2014-36 Voto: 9071/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta quebra de sigilo bancário ou funcional. Crime tipificado no art. 10 da Lei
Complementar nº 105/2001 ou no art. 325 do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR). Conduta atribuída a empregados de instituições financeiras privadas. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

047. Processo: 1.36.000.000149/2014-94 Voto: 4642/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 ¿ 2ª CCR).
RECURSO DO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO FEDERAL.  HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de representação. Supostas irregularidades em documentação apresentada ao
INSS e à Justiça Federal, para fins de prova em ação previdenciária de pensão por morte, bem
como  supostas  ameaças  que  estaria  sofrendo  por  parte  desta,  condutas  que  supostamente
tipificariam  os  crimes  de  divulgação  de  segredo  e  de  coação  no  curso  do  processo,
respectivamente previstos nos artigos 153, § 1º  e 344 do Código Penal.  2.  O Procurador da



República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por não
vislumbrar  a  prática  de  qualquer  crime  de  competência  da  Justiça  Federal.  Recurso  da
representante. 3. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
para  o  exercício  de  sua  função  revisional  (Enunciado  nº  32).  4.  Ação  judicial  movida  pela
representada para demonstrar que mesmo após a formalização da dissolução de união estável
permaneceu convivendo com o segurado até o seu falecimento. Ausentes indícios de falsidade
documental. 5. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por seus
próprios fundamentos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

048. Processo: 1.13.001.000130/2012-71 Voto: 9157/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  crime  de  lesão  corporal  praticado  por  indígenas  da
comunidade Umariaçu I contra indígena residente na comunidade Umariaçu II, fato ocorrido nas
proximidades  da  ponte  que  interliga  as  duas  comunidades,  no  município  de  Tabatinga/AM.
Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª
CCR).  Delito  que  não  envolve  disputa  sobre  direitos  indígenas  e  não  atinge  diretamente  a
organização social da comunidade. Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Aplicação da
Súmula nº 140 do STJ: ¿Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o
indígena figure como autor ou vítima¿.Carência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir
na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

Pelo Provimento do recurso

049. Processo: 1.00.000.016041/2013-95 Voto: 8516/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE
ÓRGÃOS  DO  MPF  (LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  VII).  APREENSÃO  EM  TERRITÓRIO
NACIONAL  DE  PNEUS  USADOS  ADQUIRIDOS  NO  EXTERIOR.  MERCADORIA  DE
IMPORTAÇÃO PROIBIDA. RESÍDUOS SÓLIDOS, NÃO PERIGOSOS, INERTES (NBR 10.004/04
DA  ABNT).  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334).  RECURSO  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL.  RECONSIDERAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES. 1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.
Dissenso  quanto  à  tipificação  da  conduta  consistente  na  importação  de  pneus  usados.  2.
Remessa  à  2ª  Câmara  nos  termos  do  art.  62-VII  da  LC  nº  75/93.  Recurso  ao  Conselho
Institucional. Reconsideração. 3. Pneus usados. Mercadoria de importação proibida. Precedente:
STF, ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04/06/2012. 4. Nos termos do que
dispõe  a  NBR 10.004/04  da  ABNT,  os  pneus  usados  são  resíduos sólidos,  não  perigosos  e
inertes, ou seja: submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada,
à temperatura ambiente, não terão nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações
superiores aos padrões de potabilidade de água. 5. Em outras palavras, os pneus usados não são
¿produto  ou  substância  tóxica,  perigosa  ou  nociva  à  saúde humana ou  ao  meio  ambiente¿,
condição sine qua non para a caracterização do tipo previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98. A
destinação a que se dá a esses produtos é que pode provocar dano ao meio ambiente ou à
saúde, sendo que no caso do pneu de origem estrangeira o que se visa é proibir a sua importação
para que o país não sirva de ¿depósito de lixo¿ de outro país. 6. O caput do art. 334 do Código
Penal  (com a redação anterior  à  Lei  nº  13.008/14)  prevê duas hipóteses de condutas,  quais
sejam: importar/exportar mercadoria proibida ou iludir o imposto devido. A ação de iludir o fisco
não  é  elementar  da  primeira  figura.  Assim,  tendo  havido  importação  de  mercadoria  proibida
(pneumáticos usados),  a conduta a ser investigada subsome-se,  inevitavelmente,  ao crime de
contrabando.  7.  Precedentes  idênticos  deste  Colegiado:  IPL  048/2011  ¿  MS  e



1.00.000.016435/2013-43 ¿ MS. 8. Procedência do conflito negativo de atribuições para declarar a
atribuição do 2º Ofício da PR/Dourados/MS, responsável para apurar o crime de contrabando.

Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  provimento  do
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

050. Processo: DPF/JFA-00115/2014-INQ Voto: 9124/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Movimentações bancárias irregulares em desfavor de correntista da Caixa
Econômica Federal. Informações relevantes inseridas na Base Nacional de Fraudes Bancárias
Eletrônicas  e  serão  analisadas  e  tratadas  pelo  Grupo  Permanente  de  Análise  do  Projeto
Tentáculos,  constituindo  nova  investigação  policial.  Recomendação  nº  01,  da  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de autoria
delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

051. Processo: JF-BA-0020634-60.2011.4.01.3300-
RPCR

Voto: 9003/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  168-A).  MUNICÍPIO.
PARCELAMENTO  SIMPLIFICADO  NA  FORMA  DA  MP  Nº  589/2012.  EQUIPARAÇÃO  AO
PAGAMENTO  PARA  FINS  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  LEI  Nº  12.810/2013.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para
apurar crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A).  2.  O il.  Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, tendo em vista a inclusão dos débitos
municipais  em  parcelamento  simplificado,  na  forma  da  MP  nº  589/2012,  equiparado  ao
pagamento, para fins de extinção da punibilidade, porquanto as prestações devidas não poderão
ser inadimplidas. 3. Com efeito, no caso do inadimplemento, há previsão para a retenção e o
repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, para a quitação,
autorizados  pelo  art.  96  §  4º  da  Lei  nº  11.196/05,  com as  alterações decorrentes  da  Lei  nº
11.960/09,  ou  mais  recentemente  pelo  art.  3º  da  Lei  nº  12.810/2013  (conversão  da  MP nº
589/2012). 4. Muito embora existam hipóteses de rescisão do parcelamento, por outra razão as
prestações  não  poderão  ser  inadimplidas.  É  que  inciso  I  do  parágrafo  único  do  art.  160  da
Constituição autoriza a União e os Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento
de seus créditos. 5. Precedentes da 2ª Câmara: PA 1.15.000.000293/2010-27, 602ª Sessão de
Revisão,  de  04/08/2014,  2ª  CCR;  JF/CE-INQ-0014006-29.2013.4.05.8100,  602ª  Sessão  de
Revisão, de 04/08/2014, 2ª CCR. 6. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

052. Processo: JF/GUA/BA-0005825-
96.2015.4.01.3309-INQ

Voto: 9123/2014 Origem: GABPRM002-PRCM - 
PAULO RUBENS CARVALHO 
MARQUES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65, art. 3º, b). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta atribuída a Policiais Rodoviários Federais e a



agentes do IBAMA. Fato ocorrido em 29/07/2011. Pena máxima cominada de 6 (seis) meses de
detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, VI). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

053. Processo: JF/STA/PE-2007.83.03.000519-5-INQ Voto: 9046/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SERRA TALHADA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). MUNICÍPIO. PARCELAMENTO
ESPECIAL ¿ LEI Nº 12.810/2013. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  Investigatório
Criminal instaurado para apurar crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) ou
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) atribuído a gestor municipal. 2. O il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, levando em consideração
que os débitos apurados foram incluídos no parcelamento especial da MP nº 589/2012 (convertida
na Lei nº 12.810/2013). Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, IV da LC n.º
75/93. 3. No caso do inadimplemento, há previsão para a retenção e o repasse à Receita Federal
de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, para a quitação, autorizados pelo art. 96 §
4º da Lei nº 11.196/05, com as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente
pelo art.  3º da Lei  nº  12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012).  4. Muito embora existam
hipóteses  de  rescisão  do  parcelamento,  por  outra  razão  as  prestações  não  poderão  ser
inadimplidas. É que inciso I do parágrafo único do art. 160 da Constituição autoriza a União e os
Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento de seus créditos. 5. Precedentes
da 2ª Câmara: PA 1.15.000.000293/2010-27, 602ª Sessão de Revisão, de 04/08/2014; JF/CE-
INQ-0014006-29.2013.4.05.8100, 602ª Sessão de Revisão, de 04/08/2014. 6. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

054. Processo: 1.00.000.015171/2014-91 Voto: 9109/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Supostos  crimes  de  lavagem  ou  ocultação  de  bens,  direitos  e
valores  (Lei  nº  9.613/98).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de
inquérito policial com idêntico objeto de investigação. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

055. Processo: 1.00.000.015741/2014-43 Voto: 9122/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 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.  Adoção  de  medidas  necessárias  à
regularização. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório, que ¿não se
constatou a ocorrência de trabalho em condições análogas a de escravo¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

056. Processo: 1.14.006.000057/2014-11 Voto: 9104/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 29 da Lei n. 9.605/98. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Apreensão de 3 (três) tatus abatidos por indígena, nos limites da Terra
Indígena  Pankararé,  para  fins  de  subsistência  alimentar.  Aplicação  da  excludente  de  ilicitude
prevista no art. 37, inciso I, da Lei n. 9.605/98. Fato atípico. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

057. Processo: 1.15.000.001411/2014-48 Voto: 9044/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  168-A).  MUNICÍPIO.
PARCELAMENTO ESPECIAL ¿ LEI Nº 12.810/2013. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA
FINS  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, artigo 168-A), atribuído a gestor municipal. 2. O il. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, levando em consideração que os débitos apurados
foram incluídos no parcelamento especial da MP nº 589/2012 (convertida na Lei nº 12.810/2013).
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, IV da LC n.º 75/93. 3. No caso do
inadimplemento, há previsão para a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo
de Participação dos Municípios, para a quitação, autorizados pelo art. 96 § 4º da Lei nº 11.196/05,
com as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente pelo art. 3º da Lei nº
12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012). 4. Muito embora existam hipóteses de rescisão do
parcelamento, por outra razão as prestações não poderão ser inadimplidas. É que inciso I do
parágrafo único do art.  160 da Constituição autoriza a União e os Estados a condicionarem o
repasse  de  recursos  ao  pagamento  de  seus  créditos.  5.  Precedentes  da  2ª  Câmara:  PA
1.15.000.000293/2010-27,  602ª  Sessão  de  Revisão,  de  04/08/2014;  JF/CE-INQ-0014006-
29.2013.4.05.8100, 602ª Sessão de Revisão, de 04/08/2014. 6. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

058. Processo: 1.15.002.000084/2012-25 Voto: 9008/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PARA APURAR IRREGULARIDADES NAS
GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  DO  FUNDO  DE  GARANTIA  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO  E
INFORMAÇÕES  À  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  (GFIP),  ENTREGUES  PELO  MUNICÍPIO  DE
MOMBAÇA/CE  COM  INFORMAÇÕES  INCORRETAS.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 337-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
PARCELAMENTO  SIMPLIFICADO  NA  FORMA  DA  LEI  Nº  12.810/13.  EQUIPARAÇÃO  AO
PAGAMENTO  PARA  FINS  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. REMESSA DOS AUTOS À 5ª  CCR PARA EXAME DE MATÉRIA DE SUA



ATRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar irregularidades
nas  Guias  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  de  Tempo  de  Serviço  e  Informações  à
Previdência Social (GFIP), entregues pelo município de Mombaça/CE com informações incorretas,
o que configura, em tese, o crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A). 2. O il. Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento parcial dos autos, tendo em vista a inclusão dos
débitos municipais em parcelamento simplificado, na forma da Lei nº 12.810/13, equiparado ao
pagamento,  para  fins  de  extinção  da  punibilidade,  uma  vez  que  as  prestações  devidas  não
poderão  ser  inadimplidas.  Acentuou  que  o  delito  de falsificação é apenas crime-meio  para a
prática da sonegação, aplicando o princípio da consunção. 3. Em relação a possíveis atos de
improbidade administrativa, o membro do Parquet federal promoveu o declinío de suas atribuições
requerendo  a  remessa  dos  autos  à  5ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para  exame  e
homologação. 4. Muito embora existam hipóteses de rescisão do parcelamento, por outra razão
as prestações não poderão ser inadimplidas. É que inciso I do parágrafo único do art. 160 da
Constituição autoriza a União e os Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento
de seus créditos. 5. Precedentes da 2ª Câmara: PA 1.15.000.000293/2010-27, 602ª Sessão de
Revisão,  de  04/08/2014,  2ª  CCR;  JF/CE-INQ-0014006-29.2013.4.05.8100,  602ª  Sessão  de
Revisão, de 04/08/2014, 2ª CCR. 6. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª
CCR para exame de matéria de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e remessa dos autos à 5ª CCR para exame de matéria de sua atribuição,  nos
termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

059. Processo: 1.15.004.000027/2014-98 Voto: 9049/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  168-A).  MUNICÍPIO.
PARCELAMENTO ESPECIAL ¿ LEI Nº 12.810/2013. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA
FINS  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, artigo 168-A), atribuído a gestor municipal. 2. A il. Procuradora da República
oficiante requereu o arquivamento do feito, levando em consideração que os débitos apurados
foram incluídos no parcelamento especial da MP nº 589/2012 (convertida na Lei nº 12.810/2013).
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, IV da LC n.º 75/93. 3. No caso do
inadimplemento, há previsão para a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo
de Participação dos Municípios, para a quitação, autorizados pelo art. 96 § 4º da Lei nº 11.196/05,
com as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente pelo art. 3º da Lei nº
12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012). 4. Muito embora existam hipóteses de rescisão do
parcelamento, por outra razão as prestações não poderão ser inadimplidas. É que inciso I do
parágrafo único do art.  160 da Constituição autoriza a União e os Estados a condicionarem o
repasse  de  recursos  ao  pagamento  de  seus  créditos.  5.  Precedentes  da  2ª  Câmara:  PA
1.15.000.000293/2010-27,  602ª  Sessão  de  Revisão,  de  04/08/2014;  JF/CE-INQ-0014006-
29.2013.4.05.8100, 602ª Sessão de Revisão, de 04/08/2014. 6. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

060. Processo: 1.22.002.000263/2013-17 Voto: 9108/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Criação de peixes sem autorização
ambiental para funcionamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de
outro procedimento investigatório com idêntico objeto de investigação, cujo arquivamento já foi
homologado  pela  2ª  CCR/MPF.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Homologação  do
arquivamento.



Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

061. Processo: 1.23.000.001670/2014-05 Voto: 9009/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime ambiental.  Investigado que teria praticado maus
tratos em animais silvestre (peixes ornamentais) ao abandonar carga, o que ocasionou a morte de
sete espécimes. Lei nº 9.605/98, art. 32. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
verificado em setembro/2008. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da
pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 6 (seis) anos da conduta ilícita (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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

062. Processo: 1.25.011.000081/2014-06 Voto: 9121/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Existência  de  ação  penal  em  curso,  iniciada  com  denúncia  oferecida  a  partir  dos
elementos colhidos nestes autos. Finalidade atingida. Feito que se encontra desprovido de objeto.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

063. Processo: 1.25.011.000133/2014-36 Voto: 9110/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Existência de inquérito policial com idêntico objeto de investigação. Aplicação do princípio
do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

064. Processo: 1.28.000.001326/2013-41 Voto: 9012/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação
previdenciária  e/ou  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  337-A e  168-A).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações da Delegacia da Receita Federal em Natal no
sentido de não haver indícios da prática ilícita. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa
causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

065. Processo: 1.28.400.000182/2014-83 Voto: 8995/2014 Origem: PROCURADORIA DA 



REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
AÇU-RN

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em razão da empresa autuada não ter efetuado a sua inscrição
no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta
descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na
Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº 6.938/81, art. 17, inc. II, na redação
dada pela Lei nº 7.804/89; Decreto nº 6.514/08, art.  81). Cominação de multa no valor de R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Falta de justa causa para persecução penal. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

066. Processo: 1.29.000.002702/2014-68 Voto: 9010/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de termo de representação, dando conta de possível crime
contra a ordem tributária, com emissão de notas fiscais listando quantidade menor de produtos
que o efetivamente comercializado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime
de natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Ausência de elementos
mínimos  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

067. Processo: 1.30.001.003233/2014-73 Voto: 9119/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de suposto crime contra a honra praticado em rede social (Facebook).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  anônima  que  impossibilita  a
identificação do usuário ou sequer do nome utilizado. Tentativa infrutífera de contato por meio
eletrônico com o representante, o que torna inexistente qualquer linha investigativa. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

068. Processo: 1.30.001.004430/2014-18 Voto: 9000/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de auto de infração lavrado pela ANP em face da Petrobras
para  apurar  irregularidades  consistentes  em  divergências  entre  os  volumes  registrados  nos
computadores de vazão e os volumes registrados nos Boletins Diários de Produção, bem como
suposto conflito de normas utilizadas para medição fiscal de gás natural. Eventual crime previsto
no art. 2º da Lei nº 8.176/91. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
materialidade  do  tipo  penal  referido.  Inexistência  de  má-fé  por  parte  dos  representantes  da
empresa autuada no sentido de ludibriar a fiscalização. Irregularidade verificada no âmbito do
registro da produção da plataforma, o que, segundo a defesa oferecida na esfera administrativa,
foi  sanada  logo  após  a  fiscalização.  Cominação  de  multa.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

069. Processo: 1.30.006.000273/2013-32 Voto: 9120/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90)
praticado, em tese, pelo investigado, que, na condição de barman e garçom, receberia mais do
que os R$ 800,00 mensais constantes em seu contracheque. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em desfavor  do
contribuinte  investigado.  Crime de natureza  material,  cuja  ocorrência  depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema
Corte.  Precedentes  do  STJ:  RHC  24.876/SC,  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe
19/03/2012; HC 114.051/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2011. Ausência de justa causa
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

070. Processo: 1.33.000.002303/2014-74 Voto: 9072/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Dispositivo colocado em caixa eletrônico que impede a saída das cédulas no momento do saque
efetuado pelo cliente bancário, possibilitando a posterior retirada das cédulas pelo investigado.
Perícia  realizada  no  local  e  no  material  apreendido  pela  Polícia  Federal  que  não  identificou
elementos mínimos da autoria delitiva. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

071. Processo: 1.33.000.003321/2014-73 Voto: 9074/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado em
rede social na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de pesquisa
efetuada pela ASSPA que não obteve elementos mínimos da autoria delitiva. Utilização de rede
social  russa.  Endereço eletrônico  bloqueado.  Nome de usuário  falso.  Ausência  de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

072. Processo: 1.34.001.003653/2014-19 Voto: 9107/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de narrativa encaminhada por e-mail. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Relato que revela o inconformismo do cidadão com o resultado do
julgamento do ¿mensalão¿, especialmente no que se refere a aplicação das penas e na forma
como foram levantados valores (contribuição voluntária) para pagamento das penas pecuniárias
dos condenados. Manifestação de pensamento que não apresenta nenhuma conduta ilícita em
concreto a ser apurada. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução



criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

073. Processo: 1.35.000.001427/2008-10 Voto: 9076/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instauração de inquérito policial com idêntico objeto de
investigação. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

074. Processo: JF-AÇA-INQ-0002486-
91.2013.4.03.6107

Voto: 8985/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR SEM LICENÇA DA ANATEL.
CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO
(ART. 183 DA LEI 9.472/97) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO, DE USO
PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ARTIGO 12). CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV E
ENUNCIADO 32. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de contrabando
(CP, art. 334), posse de munição de uso permitido (art. 12 da 10.826/03 e de exploração não
autorizada  de  atividades  de  telecomunicação  (art.  183  da  Lei  n  9.472/97).  2.  Promoção  de
arquivamento em relação ao contrabando de cigarros, com base no princípio da insignificância.
Mesmo entendimento ao crime de exploração não autorizada de atividades de telecomunicação,
já que o laudo pericial apontou que os aparelhos funcionavam com potência entre 0,5 a 1,5 watt,
quantidade incapaz de gerar dano aos serviços de telecomunicações. Quanto ao crime de posse
ilegal de munição, o representante ministerial promoveu o declínio de atribuições, ao argumento
de que inexistem elementos suficientes que denotem a transnacionalidade do delito. 3. O Juízo da
1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba/SP, deferiu o arquivamento no que toca ao
crime de contrabando, porém, discordou da manifestação ministerial quanto aos crimes de posse
de munição e exploração não autorizada de atividades de telecomunicação, ao argumento de que
presentes  indícios  de  autoria  e  materialidade  suficientes  para  embasar  o  oferecimento  da
denúncia. 4. Há precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF, reconhecendo a atipicidade da
conduta quando se utiliza aparelhos de baixa potência desprovidos de periculosidade social. Na
situação em debate, o Laudo Pericial Criminal Federal de fls. 62/63 atestou a baixa potência dos
aparelhos (entre 0,5 a 1,5 watts). 5. Não há nos autos qualquer informação sobre a ligação dos
aparelhos à prática de crimes, pois todas as acusações de que o local onde a investigada reside
seria reconhecido como ponto de drogas e contrabando não foram suficientemente demonstradas,
tendo em vista que não foi encontrada qualquer droga no local e a pequena quantidade de maços
de cigarros  apreendida  não  foi  suficiente,  por  si  só,  para  demonstrar  a  prática  do  crime  de
contrabando.  6.  Tendo  em vista  que  o  equipamento  clandestino  não  possuía  capacidade  de
causar interferência prejudicial  aos demais meios de comunicação, bem como levando-se em
consideração as circunstâncias específicas do caso, frente às inúmeras diligências realizadas,
tem-se por aplicável a insignificância à hipótese. 7. No tocante à posse irregular de munições de
uso permitido, não há, na espécie, elementos aptos a fazer concluir pela presença de indícios de
transnacionalidade das  munições  ou  de conexão com a prática  de crime de competência  da
Justiça Federal. 8. O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e
julgamento desse crime,  que continua sendo da Justiça Estadual  (CC nº 97.148/RS,  Terceira
Seção, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe 21/05/2009). 9. Insistência no arquivamento no que



toca ao crime de exploração não autorizada de atividades de telecomunicação (art. 183 da Lei n
9.472/97) e pela homologação do declínio de atribuições quanto ao crime de posse irregular de
munições (art. 12 da Lei 10.826/2003).

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

075. Processo: JF/MT-0002194-13.2016.4.01.3600-
APJS

Voto: 6815/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE
MUNIÇÃO  (LEI  10.826/2003,  ART.  17),  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299),  DE
FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ART. 288) E DE SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS E
ESTADUAIS.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO  (ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar  diversas  condutas  criminosas,  como  sonegação  de  tributos  estaduais  e  federais  (Lei
8137/90) comércio ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, art. 17) e falsidade ideológica (CP, art.
299). Crimes supostamente praticados por representantes comerciais de empresas que teriam
armazenado, transportado, conduzido e comercializado armas de fogo, munições e acessórios de
procedência nacional, em desacordo com a determinação legal. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que não
há elemento que firme a competência da Justiça Federal, pois não restou comprovado os crimes
de sonegação de tributos federais ou de contrabando e que as informações falsas prestadas
perante o Exército brasileiro, no intento de comercializar a margem do controle estatal diversas
armas de fogo  e suas munições,  não são suficientes  para determinar  o  processamento pela
Justiça Federal. 3. O MM. Juiz Federal acolheu o declínio quanto ao crime de falsidade ideológica
contra a Junta Comercial, mas discordou quanto ao crime de comercialização ilegal de armas e
munições.  Ainda  aduziu  que  quanto  aos  supostos  crimes  tributários,  conforme  informação
prestada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não há constituição definitiva do crédito
tributário.  4.  As  informações  falsas  foram prestadas  ao  Exército  brasileiro,  com intuito  de  se
comercializar ilegalmente armas de fogo, fato que atrai a competência para a Justiça Federal,
configurando os crime de comércio ilegal de armas de fogo (Lei  10.826/2003, art.  17) e o de
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  5.  Ademais,  a  conduta  criminosa  certamente  afronta  a
confiança  das  pessoas  no  que  diz  respeito  ao  serviço  prestado  pelo  Exército  e,
consequentemente,  coloca  em  evidência  sua  credibilidade,  atingindo,  de  forma  direta,  seus
interesses, o que, por si só, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito,
nos termos do art. 109, inc. IV da Constituição. 6. O simples uso de documento falso perante
órgão federal já atrai a competência para a Justiça Federal. A utilização dos documentos falsos
perante o Exército ocorreu com o intuito de ludibriar a fiscalização de um ente federal e, ipso facto,
atrai  a  atribuição  para  o  Ministério  Público  Federal.  7.  Não  homologação  do  declínio  de
atribuições. 8. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

076. Processo: JF/SC-5010167-82.2014.4.04.7200-
RPCR - Eletrônico 

Voto: 8590/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA.
MPF:  PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
SANTA CATARINA POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZ FEDERAL: INDEFERIMENTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática  do  crime de  comercialização  de  produtos  controlados  (anabolizante),  sem registro  no
órgão de vigilância sanitária competente (ANVISA), por meio da rede mundial de computadores
(CP, art, 273 e parágrafos). Em depoimento prestado à Polícia Federal, o investigado reconheceu
ter  postado  mensagem  na  internet  oferecendo  anabolizante,  a  pedido  de  uma  pessoa  que
negociava os medicamentos,  tendo adquirido alguns produtos para uso próprio,  mas que não
chegou a concretizar nenhuma negociação. Os supostos fornecedores apontados pelo indiciado



residem em Porto  Alegre/RS.  2.  O Procurador da República  oficiante  requereu  o  declínio  de
competência para o Juízo da Subseção Judiciária Federal de Porto Alegre/RS, por entender que a
conduta  do  indiciado  seria  um  mero  ato  preparatório.  3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  não
homologou o declínio,  fundamentando que a conduta do investigado coaduna-se,  em tese,  à
modalidade de expor à venda, que é um delito de mera conduta. Assim, quanto à competência
territorial,  firma-se  a  da  jurisdição  da  capital  catarinense,  não  importando  a  localização  do
provedor de acesso à rede mundial de computadores nem o local de eventual exaurimento do
delito. 4. A conduta sob investigação enquadra-se na modalidade de expor à venda, que é um
crime de mera conduta. Não há que se falar que a conduta imputada ao investigado seja ato de
preparação, pois é tipificado de forma autônoma e independente no Código Penal (art. 273, §1º).
5.  Não homologação do declínio  de atribuições e  designação de outro  Membro do Ministério
Público Federal na PR/SC 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

077. Processo: PR/SP-3000.2013.006244-8-INQ Voto: 9150/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI
11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  ARQUIVAMENTO
INDIRETO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP,  ARTIGO 28 C/C LC 75/93,
ARTIGO 62, INCISO IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
suposta prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/2006, tendo em vista
que o investigado teria importado 13 (treze) sementes de espécie Cannabis Sativa, vulgarmente
conhecida como maconha. 2. O Procurador da República oficiante requereu a remessa dos autos
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, sustentando tratar-se de importação para consumo
pessoal, conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que, a seu ver, é uma contravenção
penal.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  A  suposta  conduta  do  investigado  reveste-se  de
potencialidade lesiva e de tipicidade formal ¿ seja em relação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006,
seja em relação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (que não é uma contravenção penal) ou ao artigo
334  do  Código  Penal,  que  a  princípio  são  da  competência  da  Justiça  Federal.  5.  Não
homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro para dar prosseguimento
à 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

078. Processo: JF-BAR-0000275-52.2014.4.03.6138-
INQ

Voto: 8386/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 38ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARRETOS/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV). FALSO TESTEMUNHO (CP, ART.
342).  POTENCIALIDADE  LESIVA DO  DEPOIMENTO  PRESTADO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do
crime de falso testemunho (CP, art. 342), em ação previdenciária (pedido de pensão por morte). A
testemunha teria proferido testemunho contraditório, fazendo afirmações falsas sobre a existência
de união estável, por ocasião da realização de audiência na Vara Federal de Barretos/SP. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por ausência de dolo, entendendo
que não  restou  comprovado que houve  vontade  e/ou consciência  voltada  ao falseamento  da
verdade. 3.OJuiz Federal entendeu que o arquivamento era prematuro, na medida em que há
elementos suficientes para caracterizar, em tese, o crime de falso testemunho, em razão de existir
afirmações contundentes da testemunha investigada, em desconformidade com dados dos autos.
Destacou ainda que a investigada nem ao menos foi inquirida sobre os fatos, seja pelo Ministério
Público, seja pela autoridade policial e que a existência ou não de dolo deveria ser aferida no



momento processual oportuno, qual seja, após a colheita de provas. 4. Para a configuração do
crime de falso testemunho, não se exige a efetiva influência na decisão judicial. Basta a existência
de potencialidade lesiva das declarações prestadas pela testemunha. 5. A conduta se revestirá de
potencialidade lesiva sempre que versar sobre fato juridicamente relevante a causa e estiver apta
a influir  no deslinde  do processo,  que  é o  caso  dos autos.  6.  Ademais,  no atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva  da punibilidade.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

079. Processo: JF-BAU-INQ-0000071-
35.2013.4.03.6108

Voto: 8512/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 8ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BAURU/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO
DE VANTAGEM ILÍCITA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de
inquérito  policial  instaurado  a partir  de  denúncia  anônima para  apurar  a  prática  do  crime de
estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), supostamente praticado por estudante universitária, que
teria obtido vantagem ilícita, induzindo em erro o Programa Universidade para Todos (PROUNI),
ao obter bolsa de estudos integral. 2. Oficiada a universidade, esta informou que a estudante foi
contemplada com a bolsa de estudos do PROUNI em virtude de ter preenchido todos os requisitos
exigidos pela Lei  11.096/2005, comprovados através da documentação apresentada. A reitoria
informou  também  que  em  virtude  de  ter  recebido  a  mesma  denúncia  anônima,  designou
assistente social para ir até a residência da investigada e apurar os fatos, tendo sido comprovado
que ela residia com seus avós e que a renda familiar estava de acordo com a que havia sido por
ela declarada. 3. O Procurador da República promoveu o arquivamento do procedimento, pois da
análise do fatos, vê-se que não restou comprovada a suposta obtenção da vantagem financeira
ilícita.  Isso  porque  ficou  demonstrado  no  curso  das  investigações,  tanto  pela  assertiva  da
assistente social designada pela reitoria da universidade para ir até à residência da estudante,
quanto pelas declarações prestada pela investigada e pelos seu avós e pais à polícia,  que à
época em que se inscreveu no PROUNI, a investigada preenchia os requisitos para conseguir a
bolsa de estudos. 4. O Juiz Federal  rejeitou a promoção de arquivamento,  pela existência de
dúvidas  sobre  os  fatos  apurados,  de  modo  que  prevalece  na  hipótese  a  regra  in  dubio  pro
societate, afigurando-se, ao menos em tese, necessária a propositura de ação penal condenatória
para  viabilizar  o  direito  de  defesa  da  investigada  .  5.  Ausência  de  indícios  mínimos  de
materialidade  para  corroborar  com  uma  ação  penal,  pois  não  restou  comprovado  que  a
investigada  tenha  induzido  em  erro  a  universidade,  para  conseguir  a  bolsa  de  estudos  do
PROUNI. 6. Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: JF/BG-CPREVJEF-0000152-
44.2014.4.01.3605

Voto: 8787/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO 171,
§ 3º). ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER OS
FATOS (CPP,  ARTIGO 28  C/C LC 75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  V).  PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato
previdenciário  (CP,  artigo  171,  §  3º),  consistente  no recebimento  indevido  de 11  parcelas  de
benefício previdenciário, no importe de R$ 4.898,30. 2. Promoção de arquivamento fundada no
entendimento de que eventual sucesso seria trabalhoso e custoso, além de improvável. E que
diante das dificuldades enfrentadas pela Subseção Judiciária é necessária a concentração de



esforços  em  ações  relevantes  para  o  combate  à  corrupção  e  a  efetivação  dos  direitos
fundamentais. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento
se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. A
existência  de  outros  fatos  considerados  mais  importantes  no  contexto  social  da  Subseção
Judiciária de Barra do Garça/MT não justifica, por si só, o arquivamento de processos que versem
sobre crimes considerados menos graves,  sob pena de se promover  a seletividade penal  no
âmbito  judicial,  quando  o  real  objetivo  é  defender  a  sociedade  e  seus  bens  jurídicos  sem
desigualdade. 5. No caso em exame não foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação
dos fatos, tais como a oitiva dos familiares. 6. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

081. Processo: JF/BG-0000064-06.2014.4.01.3605-
INQ

Voto: 8783/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO 171,
§ 3º). ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER OS
FATOS (CPP,  ARTIGO 28  C/C LC 75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  V).  PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato
previdenciário  (CP,  artigo  171,  §  3º),  consistente  no  recebimento  indevido  de  9  parcelas  de
benefício previdenciário, no importe de R$ 4.088,52. 2. Promoção de arquivamento fundada no
entendimento de que eventual sucesso seria trabalhoso e custoso, além de improvável. E que
diante das dificuldades enfrentadas pela Subseção Judiciária é necessária a concentração de
esforços  em  ações  relevantes  para  o  combate  à  corrupção  e  a  efetivação  dos  direitos
fundamentais. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento
se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. A
existência  de  outros  fatos  considerados  mais  importantes  no  contexto  social  da  Subseção
Judiciária de Barra do Garça/MT não justifica, por si só, o arquivamento de processos que versem
sobre crimes considerados menos graves,  sob pena de se promover  a seletividade penal  no
âmbito  judicial,  quando  o  real  objetivo  é  defender  a  sociedade  e  seus  bens  jurídicos  sem
desigualdade. 5. No caso em exame não foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação
dos fatos, tais como a oitiva dos familiares. 6. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

082. Processo: JF/BG-0001264-48.2014.4.01.3605-
INQ

Voto: 8850/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE
TELECOMUNICAÇÃO (ART. 183 DA LEI 9.472/97). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV,
DA LC Nº 75/93 C/C ART. 28 DO CPP).  ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
inquérito policial instaurado para apurar o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de
telecomunicação  (art.  183  da  Lei  9.472/97),  tendo  em vista  a  alegação  de  que  determinada
empresa estaria operando serviço de retransmissão de televisão sem autorização da ANATEL. 2.
Os direitos de exploração das atividades de telecomunicações pertencem a outra empresa, que
teria cedido a transmissão à investigada. Tendo em vista esse suposto repasse de concessão sem
participação  da  ANATEL,  fato  proibido  por  lei,  frise-se,  a  detentora  da  concessão  acionou
judicialmente  a  investigada  pela  utilização  indevida  da  exploração  de  serviços  de
telecomunicações  e,  atualmente,  ambas  litigam  pelos  direitos  de  retransmissão.  3.  Para  o
Procurador da República oficiante, tal fato serviu como argumento para afastar o dolo na atitude



da investigada, já que o embate judicial seria prova suficiente da boa-fé da investigada. Promoveu
o arquivamento dos autos, ao argumento de que inexiste fato típico a ser apurado. Discordância
do magistrado. 4. O atual dirigente da detentora da concessão alegou, em sede de interrogatório
policial, nunca ter realizado qualquer tipo de repasse de sua concessão, informando serem falsos
os documentos assinados em favor da investigada, razão pela qual a acionou judicialmente pelo
uso  indevido  do serviço.  5.  Ainda  que  os  documentos não fossem falsos,  a  própria  ANATEL
informou que a investigada não é reconhecida pelo Ministérios das Comunicações como pessoa
jurídica autorizatária para a execução do serviço, razão pela qual s acordos e contratos realizados
entre as partes não possuem valor jurídico perante à agencia. 6. Para que o referido repasse
fosse considerado legal, seria necessária a aprovação expressa da ANATEL, e não mero contrato
entre particulares, o que evidencia que, de qualquer forma, a empresa ora investigada explorava o
serviço de forma clandestina, já que não possuía, nem teria o direito de possuir, autorização da
autoridade competente. 7. Diante da presença de elementos que demonstram de forma concreta
o desenvolvimento da atividade de telecomunicação sem a competente concessão da autoridade
competente,  já  que  explorados  por  empresa  sem  qualquer  documentação  legal,  evidente  a
clandestinidade  da  conduta  exigida  pelo  tipo  previsto  no  art.  183  da  Lei  9.472/97.  8.  Não
homologação do arquivamento.

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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

083. Processo: JF-BTT-0000644-73.2013.4.03.6108-
APN

Voto: 8717/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 31ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BOTUCATU/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº
75/93,  ART.  62-IV).  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º),  tendo  em  vista  a  anotação  falsa  inserida  na  Carteira  de
Trabalho, que foi utilizada para instruir ação previdenciária em face do INSS. 2. Promoção de
arquivamento do inquérito com base na prescrição virtual ou antecipada da pretensão punitiva.
Discordância do magistrado. 3. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão:  ¿Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência¿. 4. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: ¿É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal¿. 5. No caso, a
consumação do delito teria ocorrido em janeiro de 2010. Tendo em vista que a pena máxima
cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, que será atingido somente em janeiro de 2022.
6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

084. Processo: JF/CE-0005703-89.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8986/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  E  POR  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28 C/C LC
75/93, ART. 62-IV). MATERIALIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS A SEREM
REALIZADAS PARA APURAR A AUTORIA DO CRIME. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a



partir do envio de expediente administrativo pela Procuradoria Federal Especializada do INSS, no
qual se apura a possível prática do crime de estelionato previdenciário, descrito no art. 171, § 3º
do Código Penal,  mediante o recebimento indevido de benefício previdenciário no período de
01/2004 a 10/2004, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 4.167,57. 2. O
Procurador da República promoveu o arquivamento do procedimento por atipicidade material da
conduta e por impossibilidade de se identificar o autor dos fatos. 3. O Juiz Federal rejeitou a
promoção de arquivamento por considerar típica a conduta e por entender que não seria cabível
afastar  o  dolo  do  agente  que  efetuou  os  saques  indevidos  .  4.  No  caso,  tendo  em vista  o
recebimento irregular do benefício por 10 (dez) meses e a relevância do bem jurídico protegido,
não se mostra razoável o arquivamento dos autos. Não se trata de patrimônio particular, mas da
coletividade. Aqui,  a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se também a
proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas
diversas  formas  de  custeio.  5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem
homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa
ausência de dolo na percepção indevida de até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos. 6.
Destaca-se que ainda há diligências a serem realizadas, como a oitiva dos familiares do titular do
benefício  previdenciário,  para  a  elucidação  dos  fatos.  7.  Não homologação do  arquivamento.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

085. Processo: JF/CE-0005902-14.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 6899/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20,
CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Promoção de arquivamento
com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento
(CPP,  art.  28,  c/c  LC nº  75/93,  art.  62-IV).  4.  Inexpressiva  ofensa  ao  bem jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto no art.
20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. Discordância do Magistrado. 5.
Não há reincidência delitiva ou mercadorias proibidas (contrabando).  6.  Aplicável ao caso sub
examine o princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF. 7. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

086. Processo: JF/JFA-0002867-53.2014.4.01.3801-
INQ

Voto: 8939/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).
POTENCIALIDADE  LESIVA  DO  DEPOIMENTO  PRESTADO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do
crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342),  em ação  trabalhista.  A testemunha  teria  proferido
testemunho contraditório, fazendo afirmações falsas sobre a jornada laboral do reclamante. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que a testemunha não
teve a intenção de mentir ou de omitir a verdade. O que houve foi divergência entre depoimentos,
sem provas concretas de quem estivesse dizendo a verdade, o que afasta, portanto, o crime do
art. 342 do CP. 3.O Juiz Federal entendeu que o arquivamento era prematuro, na medida em que
as provas apresentadas nos autos foram suficientes para o oferecimento da denúncia, pois além
de se constituírem hábeis à apuração da contradição nas declarações da testemunha, têm em si
concretude e relevância para indicar o dolo específico no cometimento da figura típica. Ademais,



concordar  como  o  arquivamento  requerido  seria  desconsiderar  a  existência  de  provas
concretamente constituídas do crime de falso testemunho e ignorar o princípio do in dúbio pro
societate, em que no caso de dúvidas ao oferecimento da denúncia, esta deve ser feita em prol da
sociedade. 4. Para a configuração do crime de falso testemunho, não se exige a efetiva influência
na decisão judicial. Basta a existência de potencialidade lesiva das declarações prestadas pela
testemunha.  5.  A conduta se revestirá de potencialidade lesiva sempre que versar  sobre fato
juridicamente relevante a causa e estiver apta a influir no deslinde do processo, que é o caso dos
autos.  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 investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

087. Processo: JF/MG-0022591-12.2015.4.01.3800-
APN

Voto: 8891/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA
LEI  n.º  9.532/97.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  A natureza  do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. A
importação  ilegal  de  332  pacotes  de  cigarros,  cada  um  contento  10  maços,  não  pode  ser
considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com
rigor, o comércio em questão. 3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguimento da persecução penal.

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

088. Processo: JF/MG-0072813-18.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 8715/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA  (CP,  339).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
AUSÊNCIA  DE  DOLO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  investigar  a  prática  do  crime  de
denunciação caluniosa (CP, art.  339), contra o atual prefeito de Belo Horizonte. 2. Investigado
apresentou notícia crime ao TRF 1ª Região, com o intuito de ver instaurada investigação contra o
prefeito, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, sustentando o envolvimento deste no caso
conhecido como Mensalão. Para isso, juntou extenso relatório parcial de movimentação financeira
da CPI dos correios, que contém o nome da suposta vítima como um dos beneficiários de dinheiro
irregular. Tendo em vista que os fatos narrados diziam respeito aos apurados no IP 22454/140
STF, o TRF 1ª Região decidiu pelo arquivamento da notícia crime. 3. Promoção de arquivamento,
com fundamento na ausência dolo na conduta do investigado, tendo em vista que este acredita
com veemência no alegado, pois colacionou vários documentos para comprovar sua alegação. 4.
Discordância  do  Juízo  Federal,  ao  argumento  de  que  o  investigado,  mesmo  tendo  sido
anteriormente condenado, por duas vezes, por crimes de difamação, em relação aos mesmos
fatos,  ainda insistiu  na imputação criminosa. Asseverou a necessidade de produção e exame
aprofundados  de  prova  sobre  o  dolo  do  investigado.  5.  Para  a  configuração  do  crime  de
denunciação caluniosa, é indispensável que o agente saiba que o imputado é inocente, ou seja,
que tenha consciência efetiva da falsidade da imputação. E que, imbuído de má-fé, dê causa à
instauração de investigação criminal contra alguém. 6. O investigado, ao dar causa à instauração
de investigação criminal contra o suposto ofendido, agiu na convicção de que estaria realizando



uma  acusação  verídica,  já  que  se  preocupou  em  juntar  extensa  documentação,  com  clara
fundamentação, objetivando comprovar o alegado. Mesmo após ser condenado por difamação o
investigado novamente citou em seu interrogatório estar convicto sobre a participação do ofendido
no caso mensalão,  já  que seu nome foi  claramente citado por um dos investigados em uma
determinada entrevista, bem como no relatório parcial de movimentação financeira da CPI. 7. Não
há nos autos elementos mínimos que demonstrem ser o investigado conhecedor da inocência do
suposto ofendido, ao contrário, todos os fatos indicam a existência de sua convicção sobre o fato
que imputa. Ausência de dolo. 8. Insistência no arquivamento.

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

089. Processo: JF/PR/CAS-AP-5009222-
98.2014.4.04.7005 - Eletrônico 

Voto: 8753/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: AÇÃO PENAL. DESCAMINHO. CP, ART. 334. TRIBUTOS NÃO-RECOLHIDOS ESTIMADOS EM
VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Ação penal  desmembrada dos autos,  a  fim de
apreciar o pedido de arquivamento em relação ao crime de descaminho (CP, art. 334), constante
da cota ministerial colacionada junto à denúncia. 2. Promoção de arquivamento, com base no
entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o agente
é habitual na prática delitiva, faz-se necessário considerar a soma dos débitos consolidados nos
últimos cinco anos, Considerou como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) previsto no art. 20 da Lei 10.522/02. Discordância do Magistrado. 3. Notícia da reiteração na
prática do crime de descaminho. Fato que não se revela penalmente irrelevante. Precedentes do
STJ. 5. Prosseguimento da persecução penal.

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

090. Processo: JF/PR/CUR-INQ-5047206-
34.2014.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 8754/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS
ESTIMADOS EM VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais
instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O
Procurador da República oficiante requereu o arquivamento, ao argumento de que a conduta do
investigado  é  atípica,  em  razão  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  porquanto
inexpressiva a ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Discordância do Magistrado. 3. Notícia da reiteração na
prática do crime de descaminho. Fato que não se revela penalmente irrelevante. Precedentes do
STJ. 4. Prosseguimento da persecução penal.

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

091. Processo: JF/PR/CUR-5037713-
67.2013.4.04.7000-TC - Eletrônico 

Voto: 7861/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. NOTÍCIA DE DECLARAÇÕES INJURIOSAS DIRIGIDAS A DEPUTADO
FEDERAL.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART,  28 C/C LC 75/93,  ART.  62-IV).  MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA
REMESSA.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  injúria  contra
Deputado Federal (CP, art. 140 c/c art. 141, §1º, II), por meio de mensagens encaminhadas pela
internet. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por ausência de dolo
específico,  pois as mensagens não seriam frutos do acaso, mas faziam parte do contexto da
época  dos  fatos  e  não  teriam  o  propósito  de  ofender.  3.  O  Juiz  Federal  concordou  com  o
arquivamento promovido pelo membro do MPF. Contudo, sem surgir novas provas, acolhendo
pedido  de  reconsideração  feito  pelo  representante,  o  Juiz  Federal  passou  a  discordar  da
promoção de arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 28 do
CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 4. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela
autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a
novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia (CPP, art. 18). Arquivado o Inquérito Policial,
por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada,
sem novas provas (Súmula 524 do STF). 5. Não pode o Juiz Federal, após ter deferido o pedido
de arquivamento,  sem surgir  novos  fatos  ou  novas  provas,  promover  o  desarquivamento  do
procedimento. 6. Não conhecimento da remessa.

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

092. Processo: JF-RIB-0005785-57.2014.4.03.6102-
PCD

Voto: 8410/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART.
334-A,  §  1º-IV).  MPF:  ARQUIVAMENTO  PELO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO FEDERAL. (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93 ART. 62-IV).
APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar
a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV). O investigado teria sido surpreendido
na posse de 16 (dezesseis) maços de cigarro de origem estrangeira, no valor aproximado de R$
64,64  (sessenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  sem  a  documentação
comprobatória  de sua introdução regular  no território  nacional.  2.  O Procurador da República
oficiante,  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância,  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento.  Discordância  do Magistrado.  3.  É  certo  que a natureza do produto  introduzido
clandestinamente no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância,
dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização
no território nacional. 4. In casu, foram apreendidas apenas 16 (dezesseis) maços de cigarro de
origem estrangeira e sem registro na ANVISA, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como
insignificante a conduta sub examine. 5. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

093. Processo: JF-RJ-2008.51.01.812912-0-INQ Voto: 8868/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  (LEI  9.613/98).  REVISÃO  DO
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,  IV).  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  inquérito
policial  instaurado para apurar o crime de lavagem de dinheiro (Lei  9.613/98), perpetrado por
membro de organização criminosa, que declarou valores provenientes do jogo do bingo como
recebimento de alugueis. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com
fundamento no princípio da eficiência, já que inexistem elementos, mesmo indiciários, quanto à
autoria  e  materialidade  do  delito.  3.  O  Juízo  Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  ao



argumento de que há nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria para a configuração
do crime, uma vez que a o investigado é um dos denunciados da ¿Operação Furação¿1 e há farto
material probatório nesta ação aptos a elucidarem a relação do ora investigado no jogo do bingo e
a consequente lavagem de dinheiro. 4. O investigado é reconhecidamente membro de conhecida
organização criminosa,  profundamente investigada na operação furacão,  fato  que evidencia  a
necessidade de análise aprofundada sobre suas transações e declarações firmadas perante o
Estado. 5. Diante da notícia da existência de farto material capaz de elucidar todas as nuances do
crime, o arquivamento, neste estágio, afigura-se prematuro. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

094. Processo: JF-RJ-2014.51.01.025518-4-PIMPCR Voto: 8872/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  DISCRIMINAÇÃO  RELIGIOSA (ART.  20  DA  LEI  Nº  7.716/891).  MPF:
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  DICORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
INSISTÊNCIA. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação que noticia, em síntese,
que vídeos elaborados por determinada Igreja, e disponibilizados pelo Youtube, disseminariam o
preconceito e a discriminação de religiões de matrizes africanas e de seus rituais litúrgicos, o que
configuraria,  em tese,  possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/891.  2.
Promoção de arquivamento, ao entendimento de que ¿não obstante o vídeo em questão possua
inequivocamente  o  potencial  de  desagradar  aqueles  que  professam  as  religiões
afrodescendentes, necessariamente reconhece-se que os mesmos consistem em expressão da
crença proferida pelos seguidores de uma religião¿. 3. Discordância do magistrado. 4. Segundo
entendimento do STJ, para que o crime de discriminação religiosa seja configurado, é necessário
que  haja  a  intenção  de  ofender  número  indeterminado  de  pessoas  ou,  ainda,  traçar  perfil
depreciativo  ou  segregador  de  todos  os  frequentadores  de  determinada  igreja  (Ação  Penal
2008/0286328-8)  5.  No  caso  dos  autos,  não  há  a  menção  a  outras  religiões,  havendo  a
associação  de algumas entidades cultuadas pelas  religiões  afrodescendentes  ao que  seria  o
retrato do mal ou da zombaria. A liberdade religiosa pressupõe o direito de crer e o de afirmar
publicamente aquilo que se crê, mesmo que esta crença contrarie a religião alheia. 6. Quando o
discurso ataca diretamente a integridade moral ou pessoal de qualquer indivíduo (ou instituição),
desqualificando-o  pelo  fato  da  sua  ideologia,  estaremos  incorrendo  em  uma  postura
discriminatória e odiosa, a merecer rechaço, o que não ocorreu no caso. 7. Por mais reprovável
que seja a opinião ou a sátira sobre determinadas entidades, a manifestação do pensamento é
albergada pelo direito à liberdade de expressão, já que é dado o direito a cada cidadão de crer e
professar sua religião, ou a ausência dela, da forma que julgar conveniente, seja pelo ensino, pelo
culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular (STF Inquérito
3.590/DF). 8. Ausência de dolo, pois os discursos realizados pelo pastor tiveram como objetivo
conferir  credibilidade  a sua  própria  crença  e afastar  seus  fiéis  das  religiões  concorrentes.  9.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

095. Processo: JF/RR-0000370-67.2013.4.01.4200-
TERMOCIRC

Voto: 8871/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE RORAIMA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: TERMO  CIRCUNSTACIADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV.  CRIME  DE
DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Termo circunstanciado lavrado para apurar a suposta prática do crime de desacato (CP, art. 331),
tendo em vista que determinada advogada teria desconsiderado ordem de servidor público da
Justiça Federal, ao adentrar no prédio da Justiça Federal, mesmo sendo advertida sobre o uso de



trajes  inadequados.  2.  Evidente  choque  de  informações sobre  a  ordem,  já  que  em sede  de
depoimentos a  investigada deu uma versão diferente da do servidor  emissor da ordem. 3.  O
Procurador da República oficiante, promoveu o arquivamento dos autos ao argumento de que
ausente o elemento subjetivo concretizador (dolo específico) do crime de desacato. 4. O Juiz, por
sua vez, converteu o julgamento em diligência, tendo em vista a possibilidade do fato narrado se
amoldar ao crime de desobediência (CP, art. 330), devolvendo os autos ao MPF. 5. O Procurador
da República anotou que diante da promoção de arquivamento do feito, cabe ao magistrado tão
somente a aplicação do art. 28 do CPP, não cabendo reconsideração da promoção. Ressaltou,
ainda, o possível impedimento do Juiz para analisar o arquivamento, tendo em vista que a ordem
em tese desobedecida foi  do Diretor  do Foro,  isto é,  o Juiz  subscritor  do despacho. Ao final
salientou que não se manifestaria sobre a tipificação proposta pelo magistrado, pois cabe ao
titular da ação penal a tipificação do delito. 6. O magistrado negou o possível impedimento, bem
como ressaltou  que  sua  determinação  não  afrontou  a  titularidade  da  persecução penal,  pois
apenas suscitou a análise do fato sob o prisma do delito de desobediência. Remessa à 2ª CCR. 7.
A conduta da acusada não revela a sua intenção de desobedecer ou atentar contra a dignidade da
Administração Pública de forma livre e deliberada, mas tão somente exercer sua função como
advogada de forma legítima, sendo aceitável a tese de que, diante da ausência de clareza quanto
a  ordem  emanada,  seria  válida  a  discordância  quanto  ao  seu  cumprimento.  8.  Ademais,  a
requisição  não  advertiu  expressamente  o  destinatário  da  ordem  de  que  o  eventual
descumprimento  caracterizaria  crime,  fato  que  impede  a  caracterização  do  crime  de
desobediência. Ausência de dolo. 9. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

096. Processo: JFRS/BGO-5003354-
43.2013.4.04.7113-INQ - Eletrônico 

Voto: 8721/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
BENTO GONÇALVES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  ESTELIONATO MAJORADO (CP,  ART.  171,
§3º). DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC
Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  QUANTO  AO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática
dos  crimes  de  estelionato  majorado  (CP,  171,  §3º),  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e
desobediência (CP, art. 330), perpetrados por particulares, que descumpriram sentença proferida
em ação civil pública, a qual os condenava à proibição de contratar com o Poder Público pelo
período de 3 anos.  2.  Procurador  da República oficiante  afastou a  ocorrência  dos crimes de
estelionato e falsidade ideológica e promoveu o arquivamento quando ao crime de desobediência,
em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que transcorridos mais de 3 anos a contar
da data dos fatos. 3. O Juízo Federal discordou das razões ministeriais, ao argumento de que há
nos  autos  indícios  suficientes  de  materialidade  e  autoria  para  a  configuração  do  crime  de
estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Acrescentou, ainda, não concordar com o arquivamento
com base na prescrição do crime de desobediência. (CP, art. 330). Quanto ao crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299), não houve qualquer manifestação passível de revisão. 4. Elementos que
indicam que mesmo diante da proibição de contratar com o poder público, os investigados se
utilizaram de alterações contratuais, com o intuito de perderem a condição de sócios majoritários
das empresas contratadas pelo  poder público,  mas permaneceram como sócios responsáveis
pela  sociedade  empresarial,  exercendo  a  função  de  administradores.  Não  homologação  do
arquivamento. 5. Extrai-se dos autos que houve o transcurso de mais de 03 (três) anos entre a
presente data e a data dos fatos, ocorridos entre 2008 a 2010, a exsurgir, assim, a prescrição da
pretensão  punitiva  estatal  pela  pena  máxima  cominada  em  abstrato  para  o  crime  de
desobediência ¿ 06 (seis) meses de detenção ¿, conforme inteligência dos arts. 107, inciso IV, e
109, inciso VI,  ambos do Código Penal.  Insistência no arquivamento.  6.  Designação de outro
membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  quanto  ao  crime  de
estelionato (CP, art. 171, §3º).

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 o Dr. José Bonifácio



Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

097. Processo: JFRS/NHM-5019375-
75.2014.4.04.7108-RPCR - Eletrônico

Voto: 8488/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
NOVO HAMBURGO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).
POTENCIALIDADE LESIVA DO ATO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Justiça  do  Trabalho,
noticiando o cometimento de possível crime de falso testemunho (CP, art. 342). O depoente, na
inquirição judicial acerca da existência de relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade
com as partes  da  Reclamação Trabalhista,  não opôs negativa  que  pudesse prejudicar  o  seu
testemunho. No entanto, a reclamada juntou certidão de casamento, na qual constava relação
conjugal  da  reclamante  como depoente  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento por atipicidade da conduta, entendendo que no momento da qualificação, não há
depoimento stricto sensu, assim, não se configura o delito de falso testemunho. 3. O Juiz Federal
entendeu  que  o  arquivamento  era  prematuro,  considerando  que  comete  o  crime  de  falso
testemunho aquele que omite informações que caracterizam impedimento ao testemunho, pois a
qualificação  possui  relevância  tão grande como o próprio  depoimento sobre  o  fato  objeto  da
prova.  4.  Na situação  descrita  nos  autos,  há  potencialidade  lesiva,  uma vez  que  a falsidade
incidente  sobre  a  qualificação  da  testemunha  poderia  influir  no  valor  que  seria  dado  ao
depoimento pelo Juiz do Trabalho. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

098. Processo: JF-SJR-INCRD-0004041-
49.2013.4.03.6106

Voto: 6484/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV.
POSSÍVEIS  CRIMES  DE  OMISSÃO  DE  REGISTRO  EM  CTPS  (CP,  ART.  297,  §4º)  E
SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  (CP,  337-A).  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO  E  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar os crimes
de falsificação de documento público (art. 297, §4º, do Código Penal), em razão da omissão de
anotação da CTPS do empregado, e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-
A),  pelos representantes de empresa.  2.  O Procurador  oficiante  promoveu arquivamento com
fundamento na natureza material do delito, pois a seu entender ausente constituição definitiva do
crédito. Acrescentou, ainda, que o crime de falsificação de documento público seria apenas crime
meio para a prática do crime de sonegação previdenciária. Ao fim, salientou a possível aplicação
do princípio da insignificância, uma vez que o valor da contribuição previdenciária será inferior a
dez mil reais. Discordância do Juiz Federal. 3. Mantida a divergência, os autos foram remetidos à
2ª Câmara para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC nº 75/93. 4. Em se tratando do crime
do artigo 337-A, de natureza material, no caso de haver sentença trabalhista, essa constituição
definitiva se dá por meio da liquidação da própria sentença, prescindindo assim, de procedimento
fiscal pela Receita Federal. 5. A omissão de registro de vínculo empregatício em CTPS subsome-
se ao tipo autônomo do art. 297, §§ 3º-II e 4º, do Código Penal, cuja competência é da Justiça
Federal  por  ofender interesse da Previdência  Social  (Enunciado nº 27 desta  2ª  CCR),  e,  por
conseguinte, incumbindo ao Ministério Público Federal a persecução penal.  6. A ausência das
anotações devidas na carteira de trabalho (crime tipificado no artigo 297, §§ 3º-II e 4º, do Código
Penal), normalmente acarreta ausência de recolhimento ou recolhimento a menor da contribuição
devida  à  Previdência  Social,  o  que  igualmente  revela  o  interesse  da  União,  caracterizando,
também, o crime previsto no artigo 337-A do CP. 7. É de se ressaltar que os referidos crimes são
autônomos, não havendo que se falar em absorção do crime previsto no artigo 297, §§ 3º-II e 4º
pelo do artigo 337-A, ambos do CP. A conduta prevista no primeiro delito (falsificação ou omissão



de  registro  em CTPS)  não  esgota  sua  potencialidade  lesiva  na  prática  insculpida  no  último
(sonegação de contribuições previdenciárias),  não se aplicando,  o  princípio  da consunção.  8.
Sobre  a  possível  aplicação do princípio  da insignificância,  cabe  salientar  que  a  aplicação do
referido princípio é impossibilitada por causa da ultra relevância do bem jurídico tutelado. Isso
porque  se  considera  altamente  reprovável  uma  conduta  que,  além  de  configurar  lesão  ao
patrimônio público, compromete a higidez de um sistema calcado na participação de beneficiários,
em regime de contribuição. Fraudar a Previdência põe em risco a sustentabilidade do mecanismo
da seguridade social  brasileira. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

099. Processo: JF-SOR-0001938-23.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 8723/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). MPF: ARQUIVAMENTO COM
BASE NA AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  o  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304),
praticado por suposto autor de crime de corrupção, que, com o intuito de justificar sua ausência na
audiência  de  instrução,  apresentou  atestado  médico  supostamente  falso  ao  juízo.  2.  O  il.
Magistrado responsável pela condução do processo suspeitou de eventual falsidade do atestado
médico apresentado, em razão de constar como motivo doença de pele, que, em princípio, não
incapacitaria o comparecimento,  bem como considerou o prazo de quinze dias extremamente
dilatado. Determinou a instauração do IP. 3. O Procurador Oficiante promoveu o arquivamento dos
autos, ao argumento de que inexiste fato típico a ser apurado. Discordância do magistrado. 4.
Elementos  que  indicam a  existência  de  uma possível  intenção  de o  denunciado  furtar-se  de
comparecer à audiência designada, uma vez que há divergências e fatos não esclarecidos, como:
1) diferença entre o código da doença assinalada no atestado médico e o declarado pela própria
médica que assinou o documento, quando ouvida pela polícia ; 2) atestado obtido um mês após
uma consulta médica. 5. Por força dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do
in  dubio  pro societate,  somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer  o
ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do
processo. 6. Não homologação do arquivamento.

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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

100. Processo: JF-SOR-0004922-77.2014.4.03.6110-
APN

Voto: 8716/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
ARTIGO 2º, INCISO I,  DA LEI 8.137/90. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93,  ART. 62,  IV).  PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 1º,  INCISO I,  DA LEI  Nº
8.137/90.  EFETIVO  DANO  AO  ERÁRIO.  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), uma vez
que os representantes legais de determinada empresa não recolheram os valores cobrados de
seus  clientes  e  tampouco  declararam  o  IPI  devido,  uma  vez  que  não  apresentaram  as
declarações de débitos e créditos tributários federais do ano-calendário de 2009. 2. Promoção de
arquivamento, ao argumento de que os fatos narrados devem ser enquadrados ao tipo do art. 2º. I
e II da Lei 8.137/90, pois não haveria nos autos indicação de supressão ou redução de tributo,
contribuição social ou acessório. E que, como a pena máxima do referido tipo é de 2 anos, teria
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, já que ultrapassados 4 anos a contar da data dos
fatos. 3. O Juiz Federal discordou das razões invocadas para o arquivamento, considerando que o



caso se amolda ao art. 1º da Lei 8.137/90, uma vez que houve constituição do crédito tributário no
valor de 2.286.810,05 (dois milhões, duzentos e oitenta e sei mil, oitocentos e dez reais e cinco
centavos). 4. A diferença entre os tipos do art. 1º, inc. I, e art. 2º, inc. I, da Lei nº 8137/90 é que, no
primeiro, o dano ao erário é consumado e, no segundo, o objetivo é eximir-se do pagamento da
cobrança,  não  se  exigindo  a  comprovação  do  dano.  5.  Tendo  em  vista  que  os  elementos
probatórios demonstram que a conduta da empresa investigada produziu  efetivo prejuízo aos
cofres públicos, já que constituído o crédito tributário, houve o crime previsto no art. 1º, inc. I, da
Lei nº 8137/90. 6. Não homologação do arquivamento.

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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

101. Processo: JF/SP-0004011-46.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8982/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DESCAMINHO  E  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334,  REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI 13.008/14). MPF: ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE  (CP,  ART.  107,  I).  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
inquérito  policial  instaurado  a  partir  do  desmembramento  do  IPL 2205/2009  (instaurado  para
apurar crimes contra a ordem tributária e contra às relações de consumo), para apurar o possível
crime de descaminho e contrabando (CP, art. 334, redação anterior à Lei 13.008/14), por vendedor
de produtos pela internet. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do
Inquérito Policial, argumentando que, após pesquisas realizadas pela autoridade policial visando
intimar  o  investigado  para  prestar  esclarecimentos,  restou  comprovado  o  óbito  deste.  Ainda
destacou que não há elementos mínimos que indiquem minimamente a autoria e a materialidade
do delito apurado. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, pois na portaria de instauração
do IPL não há quaisquer dados de qualificação do investigado e por não ter ser formado, durante
o  persecutório,  juízo  de  certeza  sobre  a  real  identidade  do  investigado.  Aduziu  ainda  que  o
documento apresentado nos autos (declaração da Associação dos Registradores de Pessoas
Naturais do Estado de São Paulo) não é suficiente para declarar a extinção da punibilidade, a qual
somente é possível diante da certidão de óbito ou, ao menos, informação prestada pelo Oficial do
Registro Civil de Pessoas Naturais onde foi registrado o óbito. 4. O presente IPL foi instaurado
para  apurar  a  conduta  específica  de  um investigado,  sendo que  o  desmembramento  do  IPL
2205/2009 ocorreu  para  facilitar  a  colheita  da  prova.  Fato  é  que  a  qualificação  completa  do
investigado foi  posteriormente apresentada no Relatório Policial.  5. Para o reconhecimento da
extinção  da  punibilidade  pela  morte  do  agente,  faz-se  indispensável  a  juntada  aos  autos  da
respectiva certidão de óbito. Somente após o exaurimento das diligências capazes de comprovar
a morte do agente é que se poderá determinar o arquivamento do inquérito. 6. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

102. Processo: SR/PF/CE-0825/2012-INQ Voto: 8906/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE SOBRAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO (CP,  ART. 171 § 3º).  ADULTERAÇÃO DE
CHEQUE  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DO CPP C/C ART. 62-IV DA LC N. 75/93. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar o cometimento do crime de estelionato majorado, tipificado no art. 171, § 3º do Código
Penal.  2.  Um correntista da Caixa Econômica Federal  teve um cheque no valor de R$ 30,00
adulterado  para  o  valor  de  R$  885,68.  Detectada  a  fraude,  a  CEF  ressarciu  o  prejuízo  do
correntista. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na
ausência de indícios de autoria, por serem as provas contra o indiciado extremamente precárias e
frágeis Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 4.
O arquivamento mostra-se prematuro, porquanto, inexistente demonstração inequívoca, segura e



convincente da ausência de justa causa, impondo-se a propositura da ação penal, reservando-se
à instrução processual  o  debate  mais aprofundado das questões pertinentes,  sob o crivo  do
contraditório e ampla defesa. 5. Presentes indícios de autoria e prova da materialidade, ainda que
existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase
pré-processual,  há  primazia  do  princípio  in  dubio  pro  societate..  6.  Não  homologação  do
arquivamento.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na
persecução penal.

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

103. Processo: JF/SP-0007375-60.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8514/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA
DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. CABIMENTO. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA
LEI  Nº  9.472/97.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  a  exploração  não  autorizada  do  espectro  de  radiofrequência.  2.  O
Procurador da República oficiante, conferindo aos fatos a capitulação jurídica do crime previsto no
art.  70 da Lei  4.117/62,  ofereceu proposta de transação penal,  nos termos do art.  76,  da lei
9.099/95. 3. O Juiz Federal conferiu nova capitulação jurídica ao fato narrado, enquadrando-o no
art.  183 da Lei  nº 9.472/97,  e,  assim, rejeitou a proposta de transação penal.  Remessa à 2ª
CCR/MPF, a fim de que se manifeste quanto à capitulação dos fatos. 4. Havendo divergência
entre o membro do Ministério Público e o Juiz acerca da capitulação do delito, mas oferecida a
proposta  de transação por  parte  do Parquet,  mesmo que  a discordância  se  relacione com a
capitulação do crime, o caso é de conhecimento da remessa e respectiva análise do mérito, em
obediência ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, por analogia ao art. 28 do CPP c/c o
inciso IV do art. 62 da LC n. 75/93. 5. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida
autorização do poder público, comete o crime descrito no art.  183, da Lei nº 9472/97, ante a
inexistência  de  prévia  autorização  do  órgão  competente  e  a  habitualidade  da  conduta.
Precedentes STJ e STF. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
sequência à persecução criminal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

104. Processo: JF-RJ-0024901-43.2012.4.02.5101-
INQ

Voto: 8856/2014 Origem: COJUD/PRES - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/ES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA
(CP,  ART,  299)  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  inicialmente
instaurado  pela  Polícia  Federal  no  Rio  de  Janeiro  para  apurar  possível  prática  dos  crimes
previstos no artigo 171 do Código Penal e/ou nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/90. 2. A Receita
Federa do Brasil apurou que a empresa importadora não tinha a mínima condição de operar no
comércio exterior,  sobretudo no expressivo montante em que vinha operando, ainda mais em
nome próprio, de modo a restar configurada a interposição fraudulenta de terceiros na importação.
Destaca-se que a Representação Fiscal Para Fins Penais não noticiou a supressão de tributos
devidos na operação. 3. A Procuradora da República oficiante na PR/RJ entendeu que os fatos
configurariam o crime de falsidade ideológica, pois os documentos de importação identificaram
como importador pessoa jurídica diversa da que realmente havia importado os produtos. Assim,
especialmente porque os falsos documentos (Declaração de Importação) foram entregues por
meio eletrônico, a consumação do crime de falsidade ideológica, em tese considerado, ocorreu



nas sedes dos responsáveis pela empresa importadora, ou seja, na cidade de Vitória/ES, sede da
empresa investigada. 4. O Procurador da República oficiante na PR/ES suscitou conflito negativo
de atribuições, por entender que o uso dos documentos ideologicamente falsificados por parte dos
responsáveis pela pessoa jurídica ocorreu na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ. Ainda
aduziu que no caso ora analisado, a sede da empresa ou o local onde seus responsáveis têm
domicílio não são critérios adequados para a fixação da competência. 5. Analisando os autos,
verifica-se que a análise do documento falsificado (Declaração de Importação) foi realizada pela
Alfândega situada no Estado do Rio de Janeiro, local em que houve a tentativa do desembaraço
aduaneiro. Não há informação precisa quanto o lugar da falsidade ideológica do documento. 6.
Desconhecido o local da falsificação, a competência é do Juízo do local onde o documento foi
utilizado. Precedente STJ. 7. Atribuição da Procuradora da República 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 o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

105. Processo: JF/RO/GM-0001943-
46.2013.4.01.4102-IPL

Voto: 8533/2014 Origem: GABPRM1-BOS - BRUNO 
OLIVO DE SALES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DECISÃO  COLEGIADA  PROFERIDA  PELA  2ª  CCR.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  ACOLHIMENTO.  1.  Trata-se  de  pedido  de  reconsideração  feito  pelo
Procurador da República oficiante na PR/PA contra a r. decisão da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão que determinou a atribuição do suscitado para prosseguir  na persecução penal.  2. O
Procurador da República suscitado aduziu que a deliberação da 2ª CCR deixou de considerar que
a investigação realizada no presente IPL, possivelmente já teria sido realizada no IPL 962/2007,
em trâmite na PR/RO. 3. O Relator originário deste IPL na 2ª CCR, antes de receber o pedido de
reconsideração,  determinou  a  remessa  os  autos  ao  2º  Ofício  da  PR/RO  para  análise  e
manifestação quanto à eventual correlação com o IPL nº 962/2007. 4. O Procurador da República
oficiante na PR/RO destacou que o titular do Parquet que suscitou o conflito de atribuições, o fez
quando inexistia  a  PRM ¿ Guajará/Mirim,  logo  não tinha  mais  atribuição  para  atuar  no feito.
Contudo,  destacou  que  o  IPL 962/2007  já  havia  sido  arquivado  perante  o  Juízo  Federal  da
Subseção Judiciária  de Guajará-Mirim. Remessa dos autos para a PRM- Guajará/Mirim. 5.  O
Procurador  da  República  oficiante  na  PRM  ¿  Guajará/Mirim  pediu  vista  dos  autos  do  IPL
arquivado  962/2007  (autos  nº  1007-67.2012.4.01.4100)  e  constatou  que  realmente  havia
identidade de objetos investigados nos dois IPLs. Assim, requereu ao Juiz Federal que o presente
IPL fosse apensando aos autos do processo nº 1007-67.2012.4.01.4100 (IPL nº 962/2007). O Juiz
Federal verificou que ainda estava pendente a análise do pedido de reconsideração feito pelo
Procurador da República oficiante na PR/PA (referente ao conflito negativo) e remeteu e devolveu
os autos para o Ministério Público Federal. 6. Existência de identidade de fatos apurados nos dois
IPLs, sendo que um deles encontra-se arquivado na Subseção de Guajará-Mirim. 7. Pedido de
reconsideração conhecido e provido, com envio dos autos à PRM - Guajará-Mirim/RO, para as
providências cabíveis.

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

106. Processo: PR/SP-3000.2015.001054-5-INQ Voto: 8956/2014 Origem: GABPR24-RABS - 
RAFAEL ANTONIO BARRETTO 
DOS SANTOS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CRIME  CONTRA  AS
RELAÇÕES  DE  CONSUMO  (LEI  8.137,  ART.  7,II),  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171),  DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,  ART,  299)  E  DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP,  ART.  288).
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial
instaurado para apurar possível venda de diplomas de ensino fundamental e médio em site na
internet, circunstância que pode configurar os crimes previstos nos arts. 171, 299, 288, todos do
Código Penal, e no art. 7º, VII da Lei 8.137/90. 2. O Procurador da República oficiante na PR/AM
entendeu que da análise  dos  autos,  tem-se  como consumado,  ao menos,  o  crime contra  as
relações de consumo previsto no artigo 7º, VII, da Lei 8.137/90, cujo momento consumativo se
perfaz quando da divulgação que induziu o consumidor ou usuário a erro, por via de afirmação



falsa ou enganosa. E assim sendo, considerando que os serviços de venda de diplomas de ensino
fundamental  e  médio  reconhecidos  pelo  MEC ocorreram por  meio  de  servidor  localizado  na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, infere-se que o foro competente para conhecer e julgar o feito seria
do local onde está sediado o servidor que hospeda o site de conteúdo ilegal. 3. O Procurador da
República  oficiante  na  PR/RJ  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  por  entender  que  a
empresa que disponibilizou o registo do site não é, na realidade, a empresa responsável pelo site
irregular, e tampouco o conteúdo deste site se encontra em seus servidores, como se extrai de
uma simples consulta no site. Destacou que uma leitura atenta do site permite concluir que este
se dedica exatamente ao registro de domínios, sendo que o usuário que contratar o registro de
domínio com a referida empresa pode hospedar seu site no servidor,  não havendo, portanto,
qualquer elemento nos autos que indique que os servidores do site irregular se encontrem no Rio
de Janeiro.  4. O site apontado pelo Procurador da República suscitado não é, na verdade, a
empresa responsável pelo site que disponibilizou irregularmente a venda de diplomas. Trata-se de
um site que se dedica ao registro de vários domínios, conforme pode ser depreender dos autos.
Ademais, os elementos informativos colhidos indicam três pessoas que poderiam ter envolvimento
com os fatos apurados, uma residente em Itapeva/SP, outra em Contagem/MG e outra em São
Paulo/SP ou São Carlos/SP, sendo que a última foi identificada a partir do IP utilizado para criação
do  e-mail  que  disponibilizou  o  material  irregular.  5.  Atribuição  do  Procurador  da  República
suscitado.

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

107. Processo: 1.11.000.000930/2009-71 Voto: 95/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VISTA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE
MEMBROS  DO  MPF.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  62-VII  DA LC  Nº  75/93.  ATRIBUIÇÃO  DO
SUSCITANTE. 1. Inquérito Civil Público instaurado para apurar possível desvio de verbas federais
destinadas ao fornecimento de merenda e transporte escolar e para apurar possível colaboração
financeira de empresas privadas nas campanhas de reeleição de Prefeitos Municipais,  com a
finalidade de receber benefícios em futuras licitações. 2. O Procurador Regional Eleitoral declinou
a atribuição para a  Procuradoria  da República em Arapiraca/AL,  por  considerar  que  os  fatos
investigados não constituem crime, mas ilícito cível, punível com sanções do art. 30-A da Lei nº.
9.504/97. Registrou que outro ilícito comum precisava ser apurado (o crime de fraude a licitações,
tipificado no art. 90 da Lei nº. 8.666/93). 3. O Procurador da República oficiante em Arapiraca/AL,
que recebeu o declínio de atribuições, remeteu os autos à 2ª CCR para revisão do arquivamento
do crime eleitoral feito pelo Procurador Regional Eleitoral, acrescentando que existe procedimento
instaurado  na  PRM  em  Arapiraca/AL  para  apurar  eventuais  crimes  e  atos  de  improbidade
administrativa relativos às supostas fraudes à licitação para aquisição de merenda escolar.  4.
Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Há nestes autos notícia
de falsidade ideológica (não inserir  na prestação de contas eleitoral  doação que dela deveria
constar) e de corrupção passiva (receber vantagem indevida, em razão da função), crimes que
estão em conexão probatória com fraudes a licitações. 6. Conhecimento do conflito negativo de
atribuição.  Atribuição  do  Procurador  da  República  suscitante  para  prosseguir  na  persecução
penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela atribuição do suscitante,
nos  termos do  voto  proferido  pela  Dr.ª  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  vencido  o  relator,  José
Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

108. Processo: 1.25.000.000879/2014-79 Voto: 8076/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REPRESENTAÇÃO
NOTICIANDO O COMETIMENTO DE SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA (CP,  ART.  147)  E  DE
SUPOSTOS  CRIMES  FEDERAIS.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE. 1. Trata-se de Notícia de fato instaurada com base em declarações prestadas na
PR/PR, por um Tenente da Polícia Militar informando que teria sofrido ameaça de morte por parte



de outro integrante da corporação, uma vez que teria conhecimento, inclusive possuindo provas,
sobre a prática de eventuais crimes federais na fronteira do Estado do Paraná com o Paraguai. 2.
Com o objetivo de avaliar a presença de justa causa para o prosseguimento do procedimento,
bem  como  delimitar  a  atuação  do  MPF,  o  Procurador  da  República  suscitante  oficiou  a
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná, solicitando diligências para
apuração dos supostos crimes federais apresentadas pelo Tenente. 3. Em resposta, a autoridade
policial  informou que  o Tenente  compareceu à sede  da Superintendência  da Polícia  Federal,
ocasião que mostrou interesse em fornecer informações que estariam num Pen Drive, pedindo
que fosse utilizado algum computador do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal para baixar os
dados.  Entretanto,  por  razões de  segurança  institucional,  não lhe  foi  permitido o  acesso  aos
equipamentos do órgão federal.  Assim, a Polícia Federal informou que o custeio de eventuais
impressões dos arquivos seria por conta da PF ou, alternativamente, o Pen Drive poderia ser
entregue para que,  após exame pericial,  fossem acessados os arquivos  e  providenciada sua
impressão. Contudo, o Tenente teria afirmado seu desinteresse em fornecer o Pen Drive, mas que
retornaria na mesma data com as aludidas informações impressas, o que não teria ocorrido até a
data da resposta do ofício. 4. O Procurador da República oficiante na PR-PR declinou a atribuição
para a PRM ¿ Umuarama, sob o argumento de que a notícia de existência de crimes surgida nos
autos, diz respeito a delitos sob a atribuição territorial da Procuradoria da República no Município
de Umuarama. 5. O Procurador da República oficiante em Umuarama não aceitou o declínio, pois,
em que pese o noticiante tivesse mencionado o cometimento de crimes federais abrangidos pela
competência  territorial  de  Umuarama  /  PR,  não  havia  nenhum  elemento  concreto  que,
minimamente,  apontasse  esta  situação.  Ainda  Ponderou  que  o  feito  teria  sido  instaurado
originariamente na Procuradoria da República no Paraná 6. Analisando os autos, verifico que não
existem elementos concretos que apontem o cometimento de crime no Município de Umuarama /
PR e que ainda a diligência a ser realizada pela PR/PR, qual seja,  análise do Pen Drive do
noticiante. 7. Atribuição do Membro do Parquet Federal suscitante para prosseguir na persecução
penal.

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

109. Processo: 1.34.001.002660/2014-95 Voto: 8741/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM
EMANADA  DE  JUIZ  FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO.  ART.  330,  CP.  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES QUE SE RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO, QUAL SEJA, O DO
JUÍZO PERANTE O QUAL A ORDEM DEIXOU DE SER CUMPRIDA.  1.  A questão deve ser
resolvida à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do
lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o
último ato de execução. 2. O crime de desobediência se consuma no lugar onde o agente deixa
de cumprir a ordem judicial. 3. Na hipótese dos autos, o eventual descumprimento à ordem judicial
ocorreu perante a 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que determinou
aos  responsáveis  pelo  Facebook  que  informassem  os  dados  cadastrais  de  determinados
usuários. 4. Atribuição do suscitado.

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

110. Processo: 1.34.006.000388/2014-69 Voto: 8726/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME
CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º).  DELITO  MATERIAL.
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO QUE SE FIRMA PELO LOCAL ONDE
SE  CONSUMOU  A  INFRAÇÃO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  70  DO  CPP.  LOCAL  DA
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  CONFLITO  CONHECIDO  PARA
DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
VARGINHA/MG. 1. Conflito negativo de atribuições instaurado entre membros da Procuradoria da



República em Minas Gerais,  ora suscitante, e da Procuradoria da República em São Paulo e
Procuradoria da República no Município de Varginha/MG, ora suscitadas, nos autos de notícia de
fato em que se apura a suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º,
inc.  I).  2.  Nos  termos  do  art.  70  do  CPP,  a  competência  se  firma,  em regra,  pelo  local  da
consumação  da  infração  penal.  O  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  8.137/90  configura  crime
material,  cuja  consumação  depende  de  resultado  naturalístico,  qual  seja,  da  supressão  ou
redução do tributo devido, o que somente se mostra possível após o término do procedimento
fiscal,  com a constituição definitiva do crédito tributário. 3. No caso, o processo administrativo
instaurado  pela  Receita  Federal  foi  encaminhado  à  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  em
Varginha/MG para  a  inscrição  em Dívida  Ativa  da  União  no  mês  de  julho  de  2014.  4.  Pelo
conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a
atribuição do Procurador da República oficiante na Procuradoria da República no Município de
Varginha/MG.

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

111. Processo: JF-JPA-INQ-0005876-
35.2010.4.01.4101

Voto: 6324/2014 Origem: SJUR/PRM-RO - SETOR 
JURIDICO DA PRM/JI-PARANA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (CP, ART. 337-A) REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62-IV).
NÃO FORAM ENCONTRADOS PROCEDIMENTOS FISCAIS RELACIONADOS A COBRANÇA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, BEM COMO FORAM PAGAS TODAS AS VERBAS
PREVIDENCIÁRIAS.  AUSÊNCIA DE  JUSTA CAUSA.  HOMOLOGAÇÃO.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO PÚBLICO, (CP, ART. 297, § 3º-II), CONSISTENTE EM FALTA DE ANOTAÇÃO EM
CTPS. MPF: CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 337-A. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO.  NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR,  NESSE ESTÁGIO,  QUE O CRIME FORA
PRATICADO  SOMENTE  COM  O  INTUITO  DE  SONEGAR  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA
DOS CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297), CONSISTENTE
NA CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº
32 ¿  2ª  CCR/MPF).  CRIME PRATICADO EM DESFAVOR DE JUNTA COMERCIAL.  ÓRGÃO
TECNICAMENTE  VINCULADO  AO  DNRC.  SERVIÇO  FEDERAL.  PATRIMÔNIO  DE  ORDEM
MORAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO DO MPF.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a ocorrência dos crimes
de  crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297),  consistente  na  constituição
fraudulenta de empresa, sonegação previdenciária (art. 337-A, CP) e falsificação de documento
público (CP, art. 297, § 3º-II), consistente em falta de anotação em CTPS de efetivo salário de
empregado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento quanto aos crimes
de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, art. 337-A), em razão da ausência de justa
causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal,  uma  vez  que  não  foram encontrados
procedimentos fiscais relacionados a cobrança de contribuições previdenciárias, bem como foram
pagas todas as verbas previdenciárias. Homologação do arquivamento. 3. Quanto ao crime de
omissão na CTPS (CP, art. 297, §3-II), concluiu o Parquet, que a conduta pode ser considerada
como delito meio para a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não há
se presumir, neste estágio da persecução penal, que o citado crime foi cometido com o só intuito
de promover a sonegação de contribuições previdenciárias. Enunciado 27 ¿a persecução penal
relativa  aos crimes previstos nos §§ 3° e 4° do art.  297 do Código Penal é de atribuição do
Ministério  Público  Federal,  por  ofenderam a Previdência  Social¿.  Arquivamento prematuro.  5.
Quanto  à  alegação  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297),  consistente  na
constituição fraudulenta de empresa perante junta comercial, o Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  sob o argumento de que a
conduta  delituosa  não  afetou  bens,  interesses  ou  serviços  da  União  ou  de  suas  autarquias,
fundações e empresas públicas. 6. As Juntas Comerciais, embora sejam órgãos subordinados
administrativamente  às  unidades  federativas,  são  tecnicamente  vinculadas  ao  Departamento
Nacional de Registro de Comércio ¿ DNRC, que é um órgão federal,  ligado ao Ministério  da
Indústria  e  Comércio,  de  acordo  com  o  art.  6º  da  Lei  n.  8.934/94,  cuja  função  precípua
corresponde à supervisão, orientação, coordenação e normatização no plano técnico do registro



de empresas.  7. O serviço executado pelas Juntas Comerciais, portanto, é, em última análise,
serviço federal  e  que tem como uma das finalidades dar  garantia,  publicidade,  autenticidade,
segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma
da  lei  (artigo  1º,  I,  da  Lei  8.934/94).  Quando  a  Junta  Comercial  é  induzida  a  registrar  um
documento que contém informações falsas, acaba por dar uma garantia, uma autenticidade, uma
segurança  que,  na  verdade,  não  existem,  o  que  acarreta  um  incomensurável  prejuízo  à
credibilidade e confiabilidade do serviço público. 
8. A competência criminal da Justiça Federal não se dá apenas quando há ofensa a bens de valor
econômico de alguma das entidades previstas no inciso IV do art.  109 da Constituição.  Este
dispositivo também faz alusão à ofensa a bens de valor moral, tais como os serviços e interesses
destas entidades, o que seria o caso dos autos, já que o cometimento de infrações em detrimento
dos  serviços  registrais  de  empresas  exercidos  em  todo  o  território  nacional  pelas  Juntas
Comerciais teria afetado interesse do Departamento Nacional do Registro do Comércio  DNRC e,
por consequência, do próprio Ministério da Industria e Comércio. 
9. Homologação do arquivamento quanto ao crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, 337-A) e pela designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal em relação aos crimes de falsificação de documento (CP, art.  297) utilizado
perante junta comercial e e falsificação de documento público, (CP, art. 297, § 3º-II), consistente
em falta de anotação em CTPS. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, 337-A) e pela
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em  relação  aos  crimes  de  falsificação  de  documento  (CP,  art.  297)  utilizado  perante  junta
comercial  e  falsificação de documento público,  (CP,  art.  297,  §  3º-II),  nos termos do voto  da
relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá. 

112. Processo: JF/RR-0001685-62.2015.4.01.4200-
APP

Voto: 8364/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE RORAIMA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº  7.492/86,  ART.  16).  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  RECURSOS  DE  TERCEIROS,  SOB  A
MODALIDADE  DE  AJUSTE  DENOMINADA  COMO  COMPRA  PREMIADA.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33). MPF: DECLÍNIO PARA O MPE, POR SE TRATAR DE CRIME
CONTRA A ECONOMIA POPULAR  (ART.  2º,  IX  DA LEI  1.521/51).  INTERESSE  PÚBLICO
FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.  1.
Suposta prática, por intermédio da pessoa jurídica, consistente na captação ilícita de recursos de
terceiros, sob a modalidade de ajuste denominada como compra premiada. De acordo com o
modelo de negócio proposto pela pessoa jurídica, os interessados firmavam contrato obrigando-se
a pagar mensalmente uma determinada quantia e, caso os usuários fossem contemplados em
sorteio,  tornavam-se  proprietários  de  uma  motocicleta  com  as  especificações  constantes  do
contrato,  sem  necessidade  de  continuar  com  o  recolhimento  das  prestações  mensais.  3.  O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições do inquérito por entender
que conduta configuraria crime contra a economia popular (art. 2º, IX da Lei nº 1.521/51). 4. A
compra  premiada  não  poderia  ser  caracterizada  como  pirâmide  financeira  já  que  esta  é
caracterizada pela remuneração percebida pelos seus participantes baseada principalmente na
quantidade de pessoas recrutadas à rede e na venda de produtos a essas pessoas. Além disso,
as pirâmides se identificam pela não existência de produto ou por produto com valores bem acima
do valor de mercado e poucas ou nenhuma informação sobre a empresa e sobre o produto, o que
não ocorreu no caso. 5. A captação antecipada de poupança ocorre quando os recursos coletados
da  população  são  utilizados  para  entrega,  apenas  no  futuro,  daquilo  que  desejam  os
consumidores que entregaram sua renda não gasta, ou seja, ao invés de juntarem eles próprios
seus  recursos  para  obtenção  do  que  desejam,  fornecem  numerário  bastante  e  durante
determinado período para que outrem se encarregue de fazê-lo por eles. Deste modo, a compra
premiada se amolda ao instituto. 5. A compra premiada envolve a captação e administração de
poupança atípica (recursos de terceiros). Por isso, são equiparadas a instituições financeiras para
os fins do art. 1º, caput, da Lei 7.492/86 (Lei de Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional), de
modo que o seu desempenho sem autorização do Ministério da Fazenda configuraria o crime
previsto  no  art.  16  da  referida  lei.  6.  Designação  de  outro  membro  para  dar  sequência  à



persecução penal no âmbito 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

113. Processo: 1.30.001.001567/2013-21 Voto: 9186/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  NOTÍCIA  DE  FATO.  PAGAMENTO  DE  SALÁRIO  ¿POR  FORA¿  A
EMPREGADOS. POSSÍVEL CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(CP, ART. 337-A) E OMISSÃO E/OU ANOTAÇÃO FALSA NA CTPS E (CP, ART. 297, §§3º E 4º).
MANIFESTAÇÃO  PELA AUSÊNCIA DE  CRÉDITO  CONSTITUÍDO.  DECLÍNIO  QUANTO  AO
EVENTUAL CRIME DO  ART.  297,  §§  3°  E  4°,  DO  CP.  REVISÃO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).
CRÉDITO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 297
§§3º E 4º DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para apurar a prática dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
de falsa anotação de Carteira de Trabalho (CP, art.  297, §§ 3° e 4°),  constatados quando do
processo  e julgamento  de  reclamação trabalhista.  2.  O Procurador  da República  oficiante  se
manifestou no sentido de que o crime previsto no art. 337-A do CP, que atrairia a competência da
Justiça  Federal,  carece,  para  a  sua  configuração,  de  ação  fiscal  a  ser  realizada  pelo  ente
autárquico. Quanto ao delito do art. 297, §§ 3° e 4°, do CP, promoveu o declínio ao Ministério
Público  Estadual,  por  entender  repercutir  no  interesse  individual  do  trabalhador.  3.  Havendo
crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença trabalhista, desnecessária é a realização
de  outro  lançamento  pela  autoridade  administrativa  tributária.  4.  Em  tais  casos,  a  sentença
trabalhista definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador
do Juízo, define o valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o
transcurso do prazo legal para recolhimento dos valores devidos. 5. Enunciado nº 27 desta 2ª
CCR: ¿A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código
Penal é de atribuição do Ministério Público Federal,  por ofenderem a Previdência Social¿..  6.
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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pela Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge, vencido
o relator, José Osterno Campos de Araújo.  Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

114. Processo: 1.33.000.003473/2013-95 Voto: 8790/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (LEI  9.605/98).  REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO MPF. NÃO
CONHECIMENTO. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação apresentada
por cidadão noticiando a manutenção de abatedouro clandestino de gado e o transporte ilegal de
carne. 2. O Procurador da República distribuidor criminal na PR/SC determinou a livre distribuição
dos autos aos Procuradores Criminais da PR/SC. 3. O Membro do Parquet Federal oficiante no
Grupo Criminal Comum da PR/SC pediu a retratação da distribuição, por considerar que os fatos
narrados  configurariam  crimes  ambientais,  a  serem  apurados  pelo  núcleo  responsável  pela
matéria ambiental na PR/SC. Por fim, pediu que a manifestação fosse convertida em declínio de
atribuições, caso não houvesse a retratação do distribuidor, com a remessa dos autos à 2ª CCR.
4. O Procurador da República responsável pela distribuição criminal manteve a distribuição. 5.
Não é o caso de conflito negativo de atribuições, mas sim de declínio promovido pelo Procurador
da República oficiante, para outro órgão do Ministério Público Federal. Aplicação do Enunciando
nº 25 da 2ª CCR (Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para
outro  no  âmbito  do  próprio  Ministério  Público  Federal).  6.  Não  conhecimento  do  declínio  de
atribuições.

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



115. Processo: 1.33.007.000257/2014-17 Voto: 8305/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). OMISSÃO DE REGISTROS
NA CTPS (CP, ART. 297, § 4º). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO 27 DESTA
2ª CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  1.  Notícia  de fato instaurado para apurar  a
suposta prática do crime previsto no art. 297, § 4º do Código Penal. Omissão de registros em
Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  ¿  CTPS,  pelo  empregador,  para  eximir-se  do
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. 2. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: ¿A
persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de
atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social¿. 3. 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 do
declínio de atribuição, vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

116. Processo: 1.00.000.000091/2013-51 Voto: 8082/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  ELEITORAIS.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
ART. 28 DO CPP NOS ARQUIVAMENTOS CÍVEIS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO MPF
NO  ÂMBITO  CÍVEL.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  MATÉRIA  QUE  NÃO  É  DA
ATRIBUIÇÃO DESTA 2ª CCR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada
para analisar arquivamento de procedimentos eleitorais cíveis, com aplicação analógica do art. 28
CPP. 2. O Promotor Eleitoral oficiante requereu o arquivamento de quatro procedimentos e os
submeteu ao Juiz Eleitoral, que, discordando dos fundamentos aduzidos pelo Promotor, remeteu
os  autos  para  análise  do  Procurador  Regional  Eleitoral.  3.  O  Procurador  Regional  Eleitoral
entendeu  ser  indevida  a  aplicação  do  art.  28  do  CPP  aos  procedimentos  eleitorais  cíveis,
destacando que tal aplicação deveria ser restrita à seara criminal e os encaminhou ao Tribunal
Regional  Eleitoral.  O  Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  acolheu,  na  íntegra,  as
manifestações exaradas pelo Procurador Regional Eleitoral e determinou o retorno dos autos à
Zona Eleitoral de origem. 4. O Juízo Eleitoral, por sua vez, consignou que o art. 28 do CPP pode
ser aplicado analogicamente toda vez que a ¿ faculdade de arquivamento contrariar a curadoria
dos interesses cuja preservação se atribui legalmente ao MP. Determinou, assim, a remessa dos
autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 5. A
análise  da  controvérsia  não  merece  conhecimento  por  parte  desta  colenda  2ª  Câmara  de
Coordenação e  Revisão  Criminal.  Primeiro,  porque  a  questão  criminal  não  foi  enfrentada  na
manifestação ministerial. Segundo, porque a revisão do arquivamento promovido pelo Membro do
Ministério Público ocorreu na esfera cível, área que não está inclusa na atribuição revisional desta
2ª Câmara. 6. Não conhecimento da promoção de arquivamento.

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

117. Processo: 1.00.000.002821/2014-39 Voto: 6859/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NA  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de
descaminho (art. 334 do Código Penal). 2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia
em relação a um dos indiciados, como incurso nas penas do art. 334, §1º, alínea c, do Código
Penal e promoveu arquivamento do procedimento em relação a um indiciado, com fundamento na



ausência de indícios de autoria. 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento promovido pelo
Membro  do  Ministério  Público  Federal,  por  considerar  que  há  indícios  suficientes  para  o
oferecimento  da  denúncia.  4.  O  arquivamento  mostra-se  prematuro,  porquanto,  inexistente
demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa,  impõe-se  a
propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das
questões pertinentes, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 5. Presentes indícios de autoria
e prova da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à persecução
penal,  considerando  que,  nesta  fase  pré-processual,  há  primazia  do  princípio  in  dubio  pro
societate. Precedentes. 5. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

118. Processo: 1.00.000.008843/2014-11 Voto: 7103/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (CP, ART.
184,  §  2º)  E  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM
RELAÇÃO AO SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO
TOCANTE AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. (CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV,
DA  LC  Nº  75/93)  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E  DO  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÃO. 1. Procedimento Administrativo instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de
violação de direito autoral (CP, art. 184, § 2º) e de descaminho (CP, art. 334), em decorrência da
apreensão  de  CDs  e  DVDs,  de  origem  estrangeira.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  em  relação  ao  suposto  crime  de  descaminho,  pela  aplicação  do
princípio da insignificância, e o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, no tocante
ao crime de violação de direito autoral. 3. O MM. Juiz Federal discordou da promoção de declínio
promovida pelo  Membro do Ministério  Público Federal,  referente  ao crime do art.184,  §2º  do
Código Penal, aduzindo que as mídias de DVDs apreendidas são oriundas do exterior (Uruguai),
fato que impede o declínio de competência para a Justiça Estadual. 4. De início, observa-se que a
controvérsia está relacionado ao declínio de atribuição para analisar o crime do art.184, §2º do
Código Penal, pois as mídias de DVDs apreendidas são oriundas do exterior (Uruguai), fato que,
na  visão  do  Juiz  Federal,  impede  a  declinação  de  competência  para  a  Justiça  Estadual.  5.
Demonstrada a potencial transnacionalidade do crime de violação de direito autoral, previsto no
art. 184, § 2º, do Código Penal, firme é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a competência para processar e julgar o delito é da Justiça Federal. Precedentes: CC
130.595/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 30/04/2014; CC 130.602/PR,
Rel.  Min.  Marilza  Maynard  (Desembargadora  convocada  do  TJ/SE),  Terceira  Seção,  DJe
13/03/2014. 6.  Registre-se que o Brasil  é signatário da Convenção Universal  sobre Direito de
Autor,  revista em Paris,  em 24 de julho de 1971, conforme Decreto n. 76.905/1975. 7.  Neste
contexto, em que (i) há convenção internacional da qual Brasil é signatário, comprometendo-se a
combater  condutas  violadoras  de  direitos  autorais  e  (ii)  evidencia-se  a  potencial
transnacionalidade na conduta investigada, aplica-se o art. 109, V, da Constituição, inequívoca é a
competência da Justiça Federal para processar e julgar o delito e, consequentemente, a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução criminal no presente caso. 8. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

119. Processo: 1.00.000.015980/2014-01 Voto: 8719/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV). IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO USADO. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334),  em  razão  da



apreensão de um veículo Citroen 1948. 2. Manifestação pelo arquivamento fundada na aplicação
do princípio da insignificância. Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento (CPP, art.
28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. Restou configurado o ingresso em território nacional de veículo
estrangeiro que, por se tratar de bem de consumo usado e importado de forma irregular, infringe
legislação aduaneira, qual seja, o art. 272 da Portaria DECEX nº 8/91, que prevê a proibição à
importação  de  bens  de  consumo  usados.  4.  O  entendimento  em  relação  ao  princípio  da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída
de produtos permitidos,  elidindo,  tão somente,  o  pagamento do tributo devido.  A conduta ora
analisada é a de "importar ou exportar mercadoria proibida", ou seja, além da lesão ao erário
público, há possível ofensa à saúde, moral, higiene e indústria nacional, razão pela qual não se
pode aplicar o referido princípio. 5. Designação de outro Procurador da República 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

120. Processo: 1.00.000.016618/2014-40 Voto: 8739/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DESOBEDIÊNCIA (CP. ART. 330). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado para  apurar  o
crime de desacato (CP, 329) e resistência (CP, art. 331), praticados por motorista, que em uma
fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teria proferido ofensas e ameaças contra os
policiais  responsáveis  pela  abordagem.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos quanto ao crime de resistências, por entender não configurado o crime.
Quanto ao crime de desacato, informou a apresentação de proposta de transação penal. 3. O Juiz
Federal  concordou  com  a  não  configuração  do  crime  de  resistência,  porém  vislumbrou  a
possibilidade do fato narrado se amoldar ao crime de desobediência (CP, art. 330). 4. Das poucas
informações que constam dos autos é possível vislumbrar, a princípio, a configuração do crime de
desobediência, já que há notícias de que a ora investigada desobedeceu a ordem legal emanada
pelos  policiais  rodoviários  federais  de  entregar  seus  documentos.  Contudo,  não  foi  possível
analisar  todo  o  contexto  fático  probatório,  como  os  depoimentos  prestados  pelas  partes
envolvidas  no  fato,  já  que  não  foram  acostados  aos  autos  nem  foi  possível  verificar  pelo
andamento processual constante na página da Justiça Federal do Paraná. 5. Diante da ausência
de  elementos  concretos  aptos  a  afastar  a  prática  do  crime  de  desobediência,  necessário  o
aprofundamento das investigações. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução criminal.

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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

121. Processo: 1.15.000.002664/2014-39 Voto: 8750/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
(CP, ART. 330). SUJEITO ATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Notícia de fato instaurada
para  apurar  a  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330),  em  razão  do  reiterado
descumprimento por parte da União e do Estado do Ceará de decisão judicial pela antecipação de
tutela nos autos de processo que teve como objeto o fornecimento à parte autora, no âmbito do
Sistema Único de Saúde ¿ SUS, de medicamento. 2. Arquivamento fundado na tese de que o
crime de desobediência somente pode ser praticado por particular e que não há demonstração do
interesse ou sentimento pessoal necessário à caracterização do crime de prevaricação (CP, art.
319). 3. O funcionário público pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que
a ordem não seja dada por seu superior hierárquico, caso em que apenas seria aplicável uma
sanção de natureza administrativa, e que tenha sido dirigida diretamente à autoridade do ente



público  responsável  por  seu  atendimento.  4.  Se  a  ordem  for  judicial,  como  no  caso,  o
entendimento supramencionado ganha maior força, pois, ¿admitir o contrário, somente por conta
da localização topológica do delito, no corpo do Código Penal, é fazer tábula rasa da obrigação
inescusável  do  servidor  de  cumprir  ordem  judicial,  gerando,  assim,  descrédito  e  falta  de
efetividade  às  decisões  judiciais¿  (JEF  -  TRF  1ª  Região,  Recurso  contra  Sentença  Cível  nº
200736007001082/MT, Rel. Juiz Paulo Cezar Alves Sodré, DJMT 28.02.2007). 5. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

122. Processo: 1.17.000.000303/2013-01 Voto: 6336/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). ARQUIVAMENTO COM BASE
NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (LEI  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).
INAPLICABILIDADE  DO  MENCIONADO  PRINCÍPIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO
PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). A
representante  alega  que  trabalhou  no  período  de  01/09/2008  a  29/04/2011,  porém  seu
empregador deixou de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas do seu
salário,  referentes  às  competências  4/2009,  03/2010  a  12/2010  e  01/2011  a  04/2011  (14
competências),  totalizando  um  valor  de  R$  636,24.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, pela atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do
princípio da insignificância, entendendo que o prejuízo é de pouca monta, a ponto de não haver
interesse em se desencadear uma ação fiscal. 3. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por
maioria,  não  homologou  o  arquivamento  do  procedimento,  por  considerar  que  o  crime  de
apropriação indébita previdenciária é um crime formal, sendo prescindível a constituição definitiva
do crédito tributária, sem, contudo, analisar o fundamento da insignificância. 4. Por não ter sido
analisado o fundamento da insignificância,  o Procurador da República oficiante opôs contra a
decisão Embargos de Declaração. 5.  Em se tratando de crimes cometidos em detrimento da
Previdência Social, a aplicação do princípio da insignificância é impossibilitada por causa da ultra
relevância do bem jurídico tutelado. Isso porque se considera altamente reprovável uma conduta
que,  além  de  configurar  lesão  ao  patrimônio  público,  compromete  a  higidez  de  um sistema
calcado na participação de beneficiários, em regime de contribuição. Fraudar a Previdência põe
em risco a sustentabilidade do mecanismo da seguridade social brasileira. Destaca-se também o
número elevado de competências que o empregador deixou de repassar à previdência social. 6.
Não homologação do arquivamento. Designação de outro Membro para prosseguir na persecução
penal.

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

123. Processo: 1.22.020.000043/2014-48 Voto: 105/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VISTA.  CRIME  CONTRA O  PATRIMÔNIO  DA UNIÃO (LEI  8.176/91,  ART 2º),  CRIME
AMBIENTAL  (LEI  9.605/98,  ART.  55)  E  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART  330).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO  (LC 75/93,  ART.  62-IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET FEDERAL. 1. Trata-se de notícia de fato
instaurada no âmbito da Procuradoria da República em Manhuaçu / MG, com o objetivo de apurar
notícia  de  extração  mineral  irregular,  em  descumprimento  a  medida  cautelar  imposta  pela
Subseção Judiciária de Manhuaçu, que determinava a abstenção de realização de atividades de
extração mineral, como condição de deferimento da liberdade provisória do representante legal da
empresa  investigada.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento,  por não vislumbrar  qualquer irregularidade capaz de ensejar  o cometimento de



crimes, com base em vistoria realizada pelo DNPM. 3. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do
artigo 62, VII,  da LC nº 75/93. 4. Registros fotográficos juntados nos autos dizem respeito ao
processo DNPM 834.213/2011 (Registro de Licença nº 4.032/DNPM/MG), onde há lavra, e não a
este processo. As informações sobre este processo não registram ida à área objeto da abstenção
de realizar  atividades  de  extração  mineral.  Arquivamento  prematuro.  5.  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 do
arquivamento,  nos termos do voto proferido pela Dr.ª  Raquel Elias Ferreira Dodge, vencido o
relator, José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

124. Processo: 1.23.000.001892/2014-10 Voto: 8718/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 34,
III).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  AO  CASO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  o  crime  ambiental,
consistente na venda e trânsito de espécime da fauna silvestre, em desacordo com a licença de
trânsito  emitida  por  órgão  competente  (Lei  9.605/98,  art.  29,  §1º,  III).  2.  Promoção  de
arquivamento consubstanciada no princípio da insignificância. 3. Não se pode ter por insignificante
o dano ambiental, haja vista que a lei visa a concretizar o direito da coletividade ao meio ambiente
equilibrado, considerando-o como um todo. Precedente do STF. 4. "A complacência no trato de
questões ambientais constitui  incentivo aos infratores das normas que cuidam da proteção do
meio  ambiente  a  persistirem  em  suas  condutas  delituosas,  gerando,  como  consequência,  a
impunidade e desestimulando os Agentes de Fiscalização a cumprirem com suas obrigações."
(TRF 1ª Região, RCCR 2001.43.00.001447-0/TO). 5. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

125. Processo: 1.26.001.000063/2014-06 Voto: 8439/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº
75/93, ART. 62-IV). POSSÍVEIS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE
SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  (CP,  ARTS.  168-A  E  337-A).
ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DE  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento
investigatório criminal instaurado para apurar crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
168-A)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  imputados  a
representantes de sociedades empresárias prestadoras de serviço de transporte coletivo. 2. O
Procurador da República  oficiante  promoveu o arquivamento  por  falta  de justa  causa  para a
persecução penal,  considerando que não houve constituição definitiva  do crédito  tributário.  3.
Autos remetidos à  2ª  Câmara para fins do art.  62-IV da LC nº  75/93.  4.  Em se tratando de
sentença trabalhista, a constituição definitiva do crédito se dá por meio da liquidação da própria
sentença, prescindindo, assim, de procedimento fiscal pela Receita Federal. 5. Ademais, no caso
do crime de apropriação indébita previdenciária não há necessidade de nenhum procedimento
prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O desconto ou
retenção de certa quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder decisório do
empregador.  Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do empregador, há a
obrigação do recolhimento respectivo aos cofres da Previdência Social, independente do fato de o
valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio



Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

126. Processo: 1.26.002.000074/2013-97 Voto: 6863/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP,  ART.  168-A) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  337-A).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93). AUSÊNCIA DE DOLO. INDÍCIOS
DE  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a
possível prática de crime de sonegação fiscal por parte de ex-administradores de empresa. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  aduziu  que  apesar  de  haver  crédito  tributário  constituído
(referente a IRPJ, CSLL, COFINS E PIS), ¿o simples fato de estar o investigado inadimplente com
os referidos tributos não é suficiente para configurar os delitos previstos nos arts. 168-A e 337-A
do Código Penal, não tão pouco no art. 1º da Lei 8.137/1990¿ . 3. O arquivamento mostra-se
prematuro, porquanto, inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência
de justa causa, impõe-se a propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o
debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Presentes indícios de autoria e prova da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-se dar
prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia
do  princípio  in  dubio  pro  societate.  Precedentes.  5.  Não  homologação  do  arquivamento.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

127. Processo: 1.34.006.000473/2014-27 Voto: 8376/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62-IV).
DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL POR  RECLAMADO  EM  AÇÃO  TRABALHISTA.
ADVERTÊNCIA  AO  DESTINATÁRIO  DA ORDEM  QUE  O  EVENTUAL  DESCUMPRIMENTO
CARACTERIZARIA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível crime de desobediência (CP, art.
330), atribuído a particular que em ação trabalhista teria deixado de atender ordem judicial de
efetivar depósitos mensais de penhora sobre faturamento, o que configuraria ato atentatório à
dignidade da Justiça. 2. Manifestação do Procurador da República pelo arquivamento, pois para a
configuração do delito de desobediência de ordem judicial torna-se imprescindível a inexistência
de  previsão  de  penalidade  de  ordem civil,  processual  civil  ou  administrativa  .  3.  Advertência
judicial de que o descumprimento da ordem ensejaria o envio de ofício ao Ministério Público para
apuração  de  eventual  crime  de  desobediência.  4.  Possibilidade  de  cumulação  de  sanções,
conforme art.  601 do Código de Processo Civil.  5.  Designação de outro  membro do Parquet
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

128. Processo: DPF/AM-00132/2014-INQ Voto: 8788/2014 Origem: GABPR4-VRLS - VICTOR 
RICCELY LINS SANTOS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Suposta  subtração  de  bagagem



despachada por passageiro de companhia aérea. Fato percebido quando do desembarque no
Aeroporto de destino. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). O crime
não teria ocorrido a bordo de aeronave, e sim nas dependências do aeroporto, o que não atrai a
competência da Justiça Federal. Precedente do STJ: HC 252.299/TO, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Rel.  p/  Acórdão Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe 10/06/2013.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

129. Processo: DPF/RDO/PA-00120/2012-INQ Voto: 8800/2014 Origem: GABPRM1-FG - AMANDA 
GUALTIERI VARELA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Despachantes  de  autoescola
localizada  em  Goiás  foram  abordados  por  policiais  rodoviários  federais,  a  caminho  de
Xinguara/PA,  portando  vários  documentos  referentes  a  processos  de  obtenção  de  carteira
nacional de habilitação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Em sede
de interrogatório os investigados informaram que realizam a transferência dos processos para
Xinguara/PA, pois a prova prática seria mais fácil neste local. Aduziram ser uma prática corriqueira
e  dentro  da  legalidade.  Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal  apontaram  a  possível
apresentação  de  comprovante  falso  de  residência  para  justificar  a  transferência  dos
procedimentos.  Suposto  crime de  estelionato  praticado  apenas em desfavor  do  DETRAN/PA.
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

130. Processo: DPF/RDO/PA-00142/2013-INQ Voto: 8736/2014 Origem: GABPRM1-FG - AMANDA 
GUALTIERI VARELA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  policial.  Suposta  prática  dos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  uso  de
documento falso (CP, art. 304), falso atestado (CP, art. 302), omissão de notificação de doença
(CP, art. 269) e fraude processual (CP, art. 347) 1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV).  Impetrante  de mandado de segurança perante  a  Justiça  Federal  teria  juntado aos autos
atestado médico falso, com a finalidade de ludibriar o juízo. Esgotadas as diligências não restou
comprovada a falsidade do documento, o que afasta a prática dos crimes de fraude processual,
falsidade ideológica, uso de documento falso e falso atestado. Homologação do arquivamento. 2)
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR/MPF).  Restou  comprovado  que  o  médico
responsável pelo atestado não realizou a notificação da doença (dengue) ao Ministério da Saúde,
o que configura o crime de omissão de notificação de doença (CP, art. 269), pois de acordo com
com a Portaria nº 104, a dengue encontra-se no rol de doenças de notificação compulsória. Crime
contra a saúde pública. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

131. Processo: DPF/RN-00452/2014-IP Voto: 8919/2014 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito Policial. Crime de transporte irregular de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Delito
perpetrado  na  dependência  do  Aeroporto  Augusto  Severo,  em  Paranamirim/RN,  durante  a



fiscalização anterior ao embarque. ¿A apreensão de arma detectada, no interior de mala,  por
equipamento de raios x de aeroporto, quando do procedimento de embarque do passageiro que a
possuía,  guardava  e  transportava,  não  ofende interesse  da  União¿  (STJ,  CC n.  37.877/SP).
Conforme estabelece o art. 109, IX, compete à União processar e julgar crimes cometidos a bordo
de aeronaves. No caso, o crime foi consumado antes mesmo do procedimento de embarque.
Ausência de elementos capazes de atrair a competência da Justiça 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

132. Processo: SPF/BA-00399/2010-INQ Voto: 8490/2014 Origem: GABPRM001-MAC - 
MARCIO ALBUQUERQUE DE 
CASTRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  tipificado  no  artigos  241-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  ¿  ECA (Lei  8.069/90).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  33  da  2ª  Câmara).
Armazenar  fotos  com conteúdo pornográfico.  Após a  realização  de perícia,  a  Polícia  Federal
informou que o investigado não fez uso da rede mundial de computadores para enviar imagens
para  sites  ou  para  outras  pessoas.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta,
requisito exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e,
consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  para  a  persecução  penal.
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

133. Processo: DPF/CRU/PE-00421/2010-INQ Voto: 123/2014 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURIDICO DA PRM/GARANHUNS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  PRATICADO  CONTRA INDÍGENA.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF,
ART.  109,  INCISOS  IV  E  XI,  C/C  O  ART.  231).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de requisição do Ministério Público Federal, que
noticiou o homicídio do indígena da etnia Xucuru, tendo em vista notícia veiculada em jornais. 
2. O fato teria ocorrido por motivo de vingança, vez que a vítima era acusada de ter cometido 2
(dois) homicídios no ano de 2003, que, conforme ofício da Fundação Nacional do Índio  FUNAI
encaminhado para Polícia Federal, teriam sido cometidos durante confronto entre tribos indígenas
rivais. 
3. O Procurador da República oficiante, por ter sido o crime praticado por motivo de vingança,
aplicando o entendimento do enunciado da Súmula 140 do STJ, declinou de suas atribuições ao
Ministério Público Estadual. 
4. Não há ainda clareza quanto à motivação do crime, circunstância que afasta, em principio, a
aplicação do enunciado da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça. Há possibilidade do
crime vincular-se à disputa de direito indígenas. 
5.  Ademais,  o  conceito  de  direitos  indígenas engloba  os  direitos  individuais  dos  índios  e  os
relativos à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições das comunidades
indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
6. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento
de crimes por índio ou contra este, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109-IV
e XI, c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 
7. Desta forma, considerando que no presente caso a questão envolve direitos indígenas, que são
indissociáveis de sua cultura e de sua organização social, a competência para o processo e o
julgamento dos crimes ora em análise é da Justiça Federal. 
8.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuição  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal. 



Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

134. Processo: 1.12.000.000941/2014-81 Voto: 8659/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 60). Suposta
construção potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão competente. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Diligências.  Construção  realizada  em  área
pertencente a Estado. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

135. Processo: 1.12.000.000998/2014-80 Voto: 8797/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a fauna (Lei 9.605/98, art. 29, § 1º-III). Ter em cativeiro ave da fauna
silvestre,  cuja  espécie  não  se  encontra  ameaçada  de  extinção.  Arquivamento  fundado  nos
princípios  da  intervenção  mínima  do  Direito  Penal  e  da  proporcionalidade.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Aplicação  do  Enunciado  nº  44  desta  2ª  CCR:  ¿A
persecução penal do crime previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério
Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver ameaçada de extinção ou
quando  oriundo  de  área  pertencente  ou  protegida  pela  União.¿  Ausência  de  elementos  que
justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Recebimento da promoção de arquivamento
como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

136. Processo: 1.13.000.002187/2014-86 Voto: 8895/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de violação de direito autoral  (art.  184,  §2º, CP).  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Representação noticiando que emissora de rádio estaria
utilizando mídias piratas. Diligência. A emissora de rádio em questão está autorizada a funcionar.
Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.14.000.003116/2014-63 Voto: 8732/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.716/89. Comentários
preconceituosos  contra  nordestinos,  em grupo  específico  de  rede  social.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Realizado acesso, verificou-se que o grupo é restrito a pessoas convidadas,
com interesse no ENEM e PROUNI. Impossibilidade de visualização dos comentários por pessoas
alheias ao grupo. Não verificação de internacionalidade da conduta. Ausência de elementos de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.



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

138. Processo: 1.14.002.000114/2014-01 Voto: 8936/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato.  Representação. Notícia de transferência de propriedade, por meio de doação
simulada, de um imóvel rural. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF).  O crime de lavagem de dinheiro é de
competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou quando o crime antecedente for de competência
da Justiça Federal. Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a ocorrência de crimes
antecedentes de competência da Justiça Estadual. Suposta lavagem de dinheiro proveniente de
doação  simulada  de  propriedade  particular.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

139. Processo: 1.14.003.000514/2014-06 Voto: 8734/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Polícia Civil  da Bahia encaminhou inquérito policial para apurar a conduta de
indiciado detido enquanto conduzia seu veículo automotivo, por apresentar sinais de embriaguez.
O indiciado fora abordado pela Polícia Rodoviária Federal, tendo sido apreendido em sua posse
carteira de identidade falsa, bem como substância contendo o princípio ativo da cocaína. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Constatou-se que não há qualquer indício de que
o acusado tenha praticado o crime de tráfico internacional de drogas. Também não houve o uso
do documento falso perante autoridade federal, pois este foi recolhido após diligência de busca
pessoal  no  indiciado.  O  documento  falsificado  é  emitido  por  órgão  estadual  (Secretaria  de
Segurança Pública). A conduta de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada não é
da competência da Justiça Federal. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.14.003.000524/2014-33 Voto: 8789/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Lançamento de esgoto sanitário no
leito  de  Rio  Grande,  supostamente  praticada  pela  Sociedade  de  Economia  Mista  Estadual
(EMBRASA). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fato praticado por Sociedade
de Economia Mista em rio que não constitui bem da União, por não banhar mais de um Estado.
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



141. Processo: 1.15.002.001447/2014-10 Voto: 8822/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Possível
crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª
CCR/MPF).  O  crime  de  lavagem de  dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento
de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas, ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Hipótese em que
os elementos iniciais evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de competência da Justiça
Estadual. Suposta lavagem de dinheiro proveniente de agiotagem e de exploração de jogos de
azar.  Ausência  de elementos  capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições.

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

142. Processo: 1.16.000.004183/2014-21 Voto: 8918/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Incitar,  publicamente,  a  prática  de  crime  (CP,  Art.  286).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32).  Representação  noticiando  que  uma  pessoa  teria  publicado  um  vídeo  na
internet sustentando que pedofilia não é crime, mas sim uma doença. O crime de apologia ao
crime,  diferentemente  do  crime de divulgação  de  pornografia  infantil,  não  está  entre  aqueles
previstos em tratado ou convenção internacional de que o Brasil seja signatário. Fato narrado que
não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

143. Processo: 1.21.001.000275/2014-61 Voto: 8288/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de difamação e de injúria (CP, art. 140), praticado na rede mundial
de computadores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF). Ofensas proferidas em
discussão ocorrida na internet entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

144. Processo: 1.22.001.000599/2014-62 Voto: 8738/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Representação na qual o noticiante informa a publicação de foto constrangedora
de criança. Imagem que faz sátira ao pleito presidencial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
¿ 2ª  CCR/MPF).  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

145. Processo: 1.23.000.002602/2014-55 Voto: 8866/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crimes contra a flora, consistente na vender e receber madeira serrada (de origem
desconhecida),  sem  licença  válida  outorgada  pela  autoridade  competente  (art.  46,  parágrafo
único,  da Lei  nº 9.605/98) e prestação de informações falsas ao SISFLORA (art.  69-A da Lei
9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Sistema operacionalizado por órgão
estadual. Inexistência de indícios de que a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegida
pela  União.  Aplicação  do  Enunciado  43  da  2ª  CCR.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

146. Processo: 1.23.002.000304/2014-19 Voto: 8749/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298, CP) e
uso de documento falso (art. 304, CP). Sindicalizado apresentou ao Sindicato de Trabalhadores
Rurais  do  Município  de  Monte  Alegre/PA identidade  de  associado  com  a  data  visivelmente
adulterada, com o fim de obter aposentadoria junto ao INSS. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62-IV).  Documento particular que sequer foi utilizado perante a Previdência Social.
Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

147. Processo: 1.23.003.000315/2014-81 Voto: 8766/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a flora (Lei 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Vender madeira sem autorização do órgão ambiental competente. Madeira com origem não
especificada.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

148. Processo: 1.23.006.000191/2014-11 Voto: 8338/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  69-A).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais ¿ SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

149. Processo: 1.23.006.000230/2014-72 Voto: 8731/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 69-A). Revisão de declínio (Enunciado nº
33 da 2ª Câmara). Prestação de informações falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte
de Produtos Florestais ¿ SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

150. Processo: 1.23.006.000258/2014-18 Voto: 8916/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 69-A). Revisão de declínio (Enunciado nº
33 da 2ª Câmara). Prestação de informações falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte
de Produtos Florestais ¿ SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

151. Processo: 1.23.008.000054/2014-59 Voto: 8870/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo IBAMA, comunicando a lavratura
de auto de infração por supressão de vegetação nativa integrante do bioma Mata Atlântica, sem
licença  do  órgão  ambiental  competente(Lei  nº  9.605/98,  arts.  38-A).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  A  vegetação  suprimida  não  se  encontrava  em  unidade  de
conservação federal. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da
União.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

152. Processo: 1.25.006.000557/2014-70 Voto: 8737/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Suposta prática irregular de rodovia
estadual como depósito de lixo hospitalar e de resto de animais. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª Câmara). Os fatos ocorreram no Município de Cruzeiro do Sul/PR, localidade onde se



situa o trecho da Rodovia Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

153. Processo: 1.26.000.003023/2014-18 Voto: 8403/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  fraude  a  credores  e  de  favorecimento  a  credores  (Lei  nº
11.101/2005,  arts.  168  e  172).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  ¿  2ª  CCR/MPF).
Responsáveis por cooperativa privada, em recuperação judicial, teriam realizado a transferência
de imóveis pertencentes à entidade, sob a forma de dação em pagamento para um dos credores.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

154. Processo: 1.26.000.003517/2014-01 Voto: 8300/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  crime  resultante  de  preconceito  de  raça  ou  de  cor  (Lei
7.716/89, artigo 20: ¿Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional¿),  praticado por meio da internet,  em página de rede social.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  repercussão  internacional  da  conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

155. Processo: 1.27.002.000284/2014-29 Voto: 8755/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (art.  38  da  Lei  n°  9.605/98).  Informações  de  que
determinada empresa tem plantação de eucalipto na região do Piauí, causando a destruição da
vegetação nativa e o empobrecimento do solo,bem como desmatamento de terra conhecida como
Reserva Extrativista da Chapada Grande. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de
afetação de conservação federal ou notícia de afetação de comunidades tradicionais. Denota-se
das informações constantes dos sítios do ICMBio e INCRA que a Reserva Extrativista da Chapada
Grande referenciada na manifestação ainda não foi criada. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



156. Processo: 1.28.000.001917/2014-07 Voto: 8411/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de maus-tratos contra animais (Lei nº 9.605/98, art. 32). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Promover rinha de galo. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

157. Processo: 1.29.000.002074/2013-30 Voto: 103 /2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
PASSO FUNDO/RS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VISTA - O crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal somente
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento
de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas,  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  
 Considerando que, no caso, o crime antecedente versa sobre a prática de fraude à licitação e
recebimento  de  comissões  em  vendas  superfaturadas  de  medicamentos,  estando,  inclusive,
sendo processados na esfera estadual, acompanho o voto do Relator. 

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BOREGES DE ANDRADA

158. Processo: 1.29.006.000270/2014-09 Voto: 8853/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129), praticado por mestre de
embarcação de pequeno porte contra pescadores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª
CCR/MPF). Segundo informado pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, a embarcação
possui área de navegação de cabotagem ¿ navegação realizada entre os portos ou pontos do
território brasileiro ¿ não podendo operar em águas internacionais. Embarcação que não se inclui
tecnicamente no conceito de navio. Inaplicabilidade do art. 109, inc. IX, da Constituição Federal:
¿Aos Juizes federais compete processar e julgar: IX- os crimes cometidos a bordo de navios ou
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar¿. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

159. Processo: 1.30.001.004035/2014-27 Voto: 8447/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A) e de ameaça
(CP, art. 147). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O representante noticia a invasão do seu e-
mail e de sua conta em página de rede social. Ainda noticia que vem sofrendo ameaças de morte,
não declarando o meio pelo qual tais ameaças estariam acontecendo. Ausência de elementos de
informação que justifiquem 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



160. Processo: 1.30.001.004167/2014-59 Voto: 8110/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  injúria  (CP,  art.  140),  praticado  na  rede  mundial  de
computadores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF). Criação de perfil ofensivo à
dignidade do representante. Ofensa entre particulares. Inexistência de ofensa a bens, serviços ou
interesses da União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação de 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

161. Processo: 1.30.004.000134/2014-18 Voto: 8954/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Apuração de possível ilícito penal, em razão de acidente de trabalho durante labor
prestado por empregado contratado por empregador de empresa privada. Revisão de declínio
(Enunciado  n.º  32).  Competência  da  Justiça  Comum Estadual  (art.  109,  inciso  I,  da  CF/88).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

162. Processo: 1.30.005.000378/2014-82 Voto: 8897/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia o envolvimento de determinada família em quadrilha
do DETRAN/RJ, que atuaria no comércio ilegal de peças automotivas e pneus, bem como na
falsificação de documentos.  Suposta prática do crime de associação criminosa (CP, art.  288).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF). Notícia genérica sobre a existência de
corrupção dentro da autarquia estadual. Ausência de elementos de informação, até o presente
momento,  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

163. Processo: 1.30.008.000241/2014-06 Voto: 127/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VISTA. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO EM SINDICÂNCIA MILITAR
(CPM, ARTS. 311 E 315). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CÂMARA).  NÃO OFENSA AOS BENS
JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA COMUM.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1.Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de falsificação e uso de
documentos falsificados (notas fiscais) em sindicância militar, crimes tipificados nos arts. 311 e
315, do Código Penal Militar. Os documentos falsificados foram apresentados pelo investigado,
ex-soldado do Exército brasileiro, em sindicância militar para apuração do crime de furto, os quais
serviriam de prova para atestar que o ex-soldado não foi o autor do furto. 
2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. Remessa à 2ª Câmara de



Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise da pertinência do declínio, nos
termos do Enunciado nº 32. 
3. A jurisprudência pátria, inspirada na tendência mundial de restringir ou, sob viés radical,  de
suprimir a competência castrense para julgar civis em tempo de paz - vem evoluindo no sentido
de sujeitar à competência da Justiça Militar somente os civis cujas condutas violem bens jurídicos
tipicamente associados à função castrense, tais como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes
constitucionais,  da lei  e da ordem (STF, HC 114559 MC, Relator  Min.  LUIZ FUX, julgado em
13/09/2012, DJe-183, de 18/09/2012).. 
4. Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da
extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis
da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional
de 1997),  Argentina (Ley Federal  nº 26.394/2008),  Colômbia (Constituição de 1991, art.  213),
Paraguai  (Constituição  de  1992,  art.  174),  México  (Constituição  de  1917,  art.  13)  e  Uruguai
(Constituição de 1967, art. 253 c/c Ley nº 18.650/2010, arts. 27 e 28) (STF, HC 106.171/AM, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011). 
5. Nada há nos autos que revele a vontade do investigado de se voltar contra as Forças Armadas,
tampouco de impedir  a  continuidade de eventual  operação  militar  ou atividade  genuinamente
castrense. 
6. Assim, as condutas ilícitas em apuração não traduzem ofensa àqueles bens jurídicos previstos
no art. 142 da Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
ordem).  São,  portanto,  crimes  de  natureza  comum,  da  competência  da  Justiça  Federal  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 
7.Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

164. Processo: 1.30.008.000281/2014-40 Voto: 8107/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de injúria (CP, art. 140). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª
CCR/MPF).  Ofensa  irrogada  entre  particulares.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesses da União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação de 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

165. Processo: 1.30.017.001258/2014-63 Voto: 8720/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada pela Câmara Municipal de Duque de Caxias solicitando
apuração de irregularidades cometidas por particular na Reserva Biológica Equitativa. Revisão de
declínio  (Enunciado nº 32).  A unidade de conservação é de natureza municipal.  Ausência  de
elementos capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para a  persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

166. Processo: 1.33.000.001216/2014-08 Voto: 8725/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Incitar,  publicamente,  a  prática  de  crime  (CP,  Art.  286).  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Representação noticiando suposta apologia à prática do crime de estupro (CP,



art. 213), em página da internet. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses
previstas no art. 109 da Constituição. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

167. Processo: 1.34.001.003981/2014-15 Voto: 8135/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 282) e o de fornecimento
de substância medicinal em desacordo com receita médica (CP. art. 280). Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  ¿  2ª  CCR).  Procedimento  instaurado  a  partir  de  representação  anônima
noticiando que uma pessoa, mesmo após ter realizado transação penal pela prática do crime de
exercício  ilegal  de  profissão,  continuou  realizando  a  conduta.  Diligências.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

168. Processo: 1.34.001.005717/2014-16 Voto: 8405/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Possível
crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª
CCR/MPF).  O  crime  de  lavagem de  dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento
de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas, ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Hipótese em que
os elementos iniciais evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de competência da Justiça
Estadual. Movimentação financeira atípica envolvendo empresas privadas e entidades públicas
municipais.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

169. Processo: 1.34.001.006839/2014-11 Voto: 8210/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Crime de tortura (Lei nº 9.455/1997). Revisão de declínio (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). Vídeo divulgado na internet em que algumas pessoas estariam raspando o cabelo
de uma jovem que parece estar drogada e/ou bêbada e toda machucada. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação de 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



Pelo Provimento do recurso

170. Processo: 1.22.006.000042/2014-81 Voto: 7231/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DO CPP. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO ATO
REVISIONAL DA 2ª CCR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). MANIFESTAÇÃO PELO
ARQUIVAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR RECLAMADO EM AÇÃO
TRABALHISTA.  ADVERTÊNCIA  AO  DESTINATÁRIO  DA  ORDEM  QUE  O  EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO  CARACTERIZARIA CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.  CONTINUIDADE  DA
PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  RECURSO  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL COM  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO
RECORRIDA. 1. Representação criminal instaurada para apurar possível crime de desobediência
(CP,  art.  330),  atribuído  a  reclamado,  que  em  ação  trabalhista  deixou  de  apresentar  os
documentos  requisitados  pelo  Juiz.  2.  Manifestação  do  Procurador  da  República  pelo
arquivamento,  ao argumento  de que não restou caracterizado o crime de desobediência,  em
razão da previsão, no Código de Processo Civil, de consequência ao descumprimento injustificado
da  ordem  de  exibição  de  documentos.  3.  Em primeiro  lugar,  a  ordem  judicial  é  dirigida  ao
Reclamado  na  ação  trabalhista.  As  partes  em processo  judicial  sofrem ônus  processuais  se
descumprem ordem judicial. Está correto o Procurador da República oficiante quanto diz que ¿não
configura crime de desobediência a negativa de apresentação de documentos em ação judicial se
o comando judicial for dirigido a quem é parte no processo¿. 4. Ademais, no caso em exame, a
parte afirmou ao Juiz não dispor do documento requisitado, afirmando que o que estava nos autos
era o único que conhecia. Percebo, portanto, que não houve recusa deliberada em não atender à
ordem judicial de entrega do documento, o que afasta qualquer dolo na conduta. 5. Reconsidero
decisão anterior e voto pelo arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

171. Processo: DPF/GVS/MG-00414/2014-INQ Voto: 8735/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  Policial.  Exploração  clandestina  de  serviço  de  telecomunicações  ou  espectro  de
radiofrequência (art. 183 da Lei nº 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não
se caracteriza o dano quando o aparelho é de baixa potência e alcance, sem demonstração in
concreto  de  interferência  nas  telecomunicações.  O  texto  legal  regulador  estabelece  uma
gradação, considerando-se prejudicial somente a interferência que obstrua, degrade seriamente
ou  interrompa repetidamente  a  telecomunicação  (Lei  nº  9.472/97,  art.  159,  §único).  A Lei  nº
9.612/98, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definiu como de baixa potência o
serviço de radiodifusão prestado com potência máxima de 25 Watts ERP. Tal definição harmoniza-
se com o entendimento jurisprudencial1 de que estações rudimentares devem efetivamente ser
consideradas como de baixas potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo. No
caso, relatório elaborado pela ANATEL constatou que os transmissores funcionavam em potência
de  2.95  Watts.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

172. Processo: DPF/JFA-00177/2013-INQ Voto: 8878/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297)  e  de
estelionato  (CP,  art.  171).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Procedimento



instaurado a partir de ofício encaminhado pela Subseção Judiciária de Muriaé/MG comunicando
que uma cliente da Caixa Econômica Federal teria sido surpreendida com uma cobrança indevida
referente a um Seguro de Vida que não teria assinado. Diligências. A perícia documental restou
inconclusiva, não logrando êxito em decifrar a autenticidade da assinatura aposta no documento
do seguro, muito menos indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: JF/TFL-0000782-15.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 8743/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 121/02/2004.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento indevido de 3 (três) parcelas de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  artigo 62-IV).  Aplicação da orientação nº  04/2013 da 2ª  CCR/MPF,  que permite  o
arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

174. Processo: JF/TFL-0000787-37.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 8879/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62-IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do segurado (óbito
ocorrido em 17/10/2002). A conduta teria consistido no recebimento indevido de 3 (três) parcelas
de benefício previdenciário, após a morte da beneficiária,  referente às competências 10/2002,
11/2002 e 12/2002. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62-IV). Aplicação da orientação nº
04/2013 da 2ª CCR/MPF, que permite o arquivamento de procedimento quando não houver dolo
no saque de até 3 (três) parcelas de benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.00.000.012500/2013-61 Voto: 8740/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Ofensa a normas ambientais. Construção irregular de imóvel residencial em área
de encosta e com declive superior ao permitido por lei, realizada por Procuradora da República.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. A pedido da Procuradoria Regional
da República, a Superintendência Municipal de Controle do do Convívio Urbano do Município de
Maceió realizou vistoria no referido imóvel e conclui pela inexistência de irregularidades. Ausência
de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.01.002.000521/2014-68 Voto: 8779/2014 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso irregular de imagem de órgão em propaganda eleitoral (Lei



9.504/97, art. 40) e o de valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar
em determinado candidato (Lei nº 4737/65, art. 300). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62-IV). Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Corpo de Bombeiro Militar
noticiando suposto desvio funcional de bombeiros militares fardados que manifestaram apoio a
candidato  Deputado  Distrital.  Aparentemente,  os  vídeos  não  foram  usados  na  propaganda
eleitoral  do  candidato  na  televisão,  pois  neles  não  constam nome ou  número  do  candidato.
Também não há indícios de que alguém foi coagido a votar em determinado candidato. Ademais,
a manifestação de apoio a determinado candidato por servidor público não constitui, por si só,
constrangimento  capaz  de  violar  a  liberdade  dos  eleitores.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

177. Processo: 1.04.004.000013/2014-58 Voto: 8701/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  A Receita  Federal  do  Brasil
informou que não há constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do crime. Após
o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá
oferecer  a  representação  fiscal  para  fins  penais  ao  MPF.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

178. Processo: 1.04.100.000354/2014-35 Voto: 8786/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Informação  de  que  prefeito  teria  desconsiderado  direitos  dos  servidores
municipais de algumas classes, favorecendo outras pessoas no pagamento de licenças-prêmio
em dinheiro, após anunciar a impossibilidade de tal conduta em 2012. Possível crime previsto no
art. 2991 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Ausência de
elementos mínimos para embasar eventual instauração de investigação criminal, pois os fatos se
resumem a meras suposições, não havendo qualquer prova para a conduta narrada, bem como
qualquer diligência apta a demonstrar o alegado. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

179. Processo: 1.05.000.000251/2014-66 Voto: 8440/2014 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Diligência. A Receita Federal do Brasil informou que não há
crédito tributário constituído. Natureza material do crime. Após o trânsito em julgado na esfera
administrativa, por imposição legal,  a Autoridade Fiscal deverá oferecer a representação fiscal
para fins penais ao MPF. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

180. Processo: 1.05.000.000717/2014-23 Voto: 8446/2014 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE



Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  eleitoral  (Lei  4.737,  art.  347).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado
pela Justiça Eleitoral  noticiando descumprimento de recomendação exarada pela Procuradoria
Regional Eleitoral  de Pernambuco, em que se proibia  qualquer tipo de promoção pessoal ou
propaganda  eleitoral  pelos  pré-candidatos  antes  do  período  eleitoral.  Contudo,  a  ação  teria
consistido em fazer propaganda com utilização de som em distância inferior a duzentos metros de
cartório eleitoral (Lei. 9.504/97, art. 39,§3º). A recomendação supracitada fez menção apenas à
propaganda eleitoral fora do período permitido pela legislação eleitoral, nada falando em relação a
realizada  com  som  em  distância  inferior  a  duzentos  metros  de  cartório  eleitoral.  Não
descumprimento  da  recomendação.  Ademais  na  recomendação  não  há  advertência  de  que
eventual descumprimento caracterizaria crime. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.11.000.001255/2014-64 Voto: 8881/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de dano (CP, art. 163) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Dano causado a automóvel de particular por placas de propaganda eleitoral transportadas
por outro particular.  Ausência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público
Federal. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

182. Processo: 1.11.000.001413/2014-86 Voto: 8876/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  vários  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  de  seus  titulares.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatação  da  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão punitiva em relação a 18 (dezoito) dos casos noticiados. Saque mais recente realizado
em 02/2002 (CP,  art.  109,  III).  Realização de até  03 (três)  saques em relação a 1  (um) dos
investigados  (aplicação  da  Orientação  n°  04).  Quanto  aos  dois  últimos  casos,  informações
contidas nos autos revelam que já foi instaurado (ou requisitada a instauração) procedimento.
Aplicação do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

183. Processo: 1.11.000.001414/2014-21 Voto: 8854/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a 19 (dezenove) segurados, verifica-se que os últimos saques
ocorreram há mais de 12 anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de
12 (doze) anos da data da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP,



art. 107, IV). 2) Quanto a um segurado, a conduta teria consistido no recebimento indevido de
apenas 2 (duas)  parcelas  de benefício  previdenciário  após  o  óbito  do titular,  em 25/03/2005,
referente às competências 03/2005 e 04/2005. Valor pago referente à primeira parcela que era
quase integralmente devido. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em
prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados,  em regra,  para custear
despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da Orientação nº 04
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

184. Processo: 1.13.000.000931/2012-46 Voto: 9014/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostas irregularidades na realização de concurso público
para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  75/93,  art.  62-IV).  Representação  anônima  noticiando  que  algumas  pessoas  teriam  sido
beneficiadas  pela  banca  examinadora  do  concurso  de  pesquisador  coordenador  do  INCA.
Diligências. As investigadas preencheram devidamente os requisitos previstos no edital. Ademais,
os vários títulos e formações específicas das candidatas reforçam a sua capacidade em lograr
êxito no certame público. Ausência de indícios de materialidade de crime. Falta de justa causa
para a ação penal. Homologação do arquivamento.

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

185. Processo: 1.13.002.000205/2014-75 Voto: 8177/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato.  Crimes  ambientais.  Pesca  proibida  (Lei  nº  9.605/98,  art.  34).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Materialidade comprovada pela apreensão de 4 redes de
pesca  colocadas  indevidamente  no  igapó,  área  da  RESEX  Auatí-Paraná.  Infratores  não
localizados.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

186. Processo: 1.14.000.001737/2014-11 Voto: 8880/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em reclamação trabalhista (CP, art.
342).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Contradição entre dois depoimentos
prestados por testemunha, relacionados ao horário de entrada do reclamante no trabalho, sendo
que  o  segundo  depoimento  não  demonstra  alteração  contundente  do  depoimento  inicial.
Depoimentos confusos e  pouco esclarecedores,  não revelando contradição nítida e  expressa.
Contrariedades  juridicamente  irrelevantes  para  solucionar  a  lide.  O  próprio  Magistrado
desconsiderou o testemunho para fins probatórios. Sentença fundada em outros elementos de
prova  existentes  nos  autos.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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



187. Processo: 1.14.000.002524/2014-06 Voto: 8727/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão do recebimento de cópia de representação, com pedido de
direito de resposta, ajuizada por candidato a deputado federal em desfavor de outro candidato.
Suposta prática do crime de calúnia (CP, art. 138). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Corregedoria Geral  da Polícia Federal informou que o expediente oriundo do TRE foi
encaminhado para instauração de inquérito policial (ofício 199/2014). Aplicação do princípio do ne
bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: 1.14.001.000384/2014-13 Voto: 8724/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de desobediência.  Intimada para prestar  contas,  determinada
entidade religiosa que recebeu verbas decorrentes de transação penal, quedou-se inerte (CP, art.
330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mandado de notificação e de intimação,
em nome do Juiz Eleitoral, foram assinados por técnico judiciário. Incompetência do signatário da
ordem.  Além  disso,  não  há  nos  mandados  advertência  de  que  eventual  não  cumprimento
caracterizaria  crime.  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  tem  que  haver
descumprimento de ordem legal de funcionário público competente, sendo indispensável que a
ordem seja  transmitida  diretamente  a  quem tem o  dever  legal  de  cumpri-la  e  que  advirta  o
destinatário  sobre  a  caracterização  de  crime  no  caso  de  descumprimento.  Requisitos  não
atendidos no caso. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.14.004.000174/2014-03 Voto: 8729/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de representação da Defensoria Pública da
União com o objetivo de apurar a prática do crime de desobediência (CP, art. 330) supostamente
praticado por funcionário da Caixa Econômica Federal. DPU requisitou informações necessárias
para o atendimento de um dos seus assistidos. Instada a se manifestar, a Superintendência da
Caixa Econômica Federal encaminhou as informações solicitadas pela DPU. Ordem que não foi
encaminhada o responsável pelo seu cumprimento, bem como não continha advertência de que
eventual descumprimento acarretaria responsabilização criminal. Para a configuração do crime de
desobediência  tem que haver  descumprimento  de  ordem legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável  que  a  ordem  atenda  os  seguintes  requisitos:  1)  intimação  pessoal  transmitida
diretamente a quem tem o dever legal de cumprir a ordem, 2) advertir o destinatário da ordem que
o eventual não cumprimento caracteriza crime. Requisitos não atendidos no caso. Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: 1.14.014.000152/2014-16 Voto: 9015/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



Ementa: Notícia de Fato. Representação truncada que indica a possível  prática dos crimes de calúnia,
injúria e difamação, praticada por meio da divulgação não autorizada de fotos e mensagens em
rede  social.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Denúncia  que  não  trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e útil. O representante foi instado a se manifestar, mas quedou-se inerte. Não é possível extrair
indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, ou compreender com precisão quais teriam
sido  os  crimes  supostamente  cometidos.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação  do
arquivamento.

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

191. Processo: 1.15.001.000581/2014-03 Voto: 8414/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART.  62-IV).  RECURSO DO
INTERESSADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-
se de notícia-crime instaurada a partir  de representação protocolada  por  Prefeitura  Municipal
contra  vereadores  da  atual  legislatura  que  representaram contra  o  Prefeito  Municipal,  dando
ensejo  à  instauração  de  Notícia  de  Fato  arquivada  administrativamente.  2.  O  Procurador  da
República,  após  minuciosa  análise,  promoveu  o  arquivamento  por  atipicidade  da  conduta
destacando que a representação dos vereadores, embora tenha sido arquivada pelo Ministério
Público Federal, não extrapola a função constitucional do legislativo municipal. Pelo contrário, ao
pautar-se  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  demonstra  atuação  firme  na  fiscalização  das
contas públicas. ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade da conduta criminosa.
3. Cientificado do arquivamento, o representante interpôs recurso, uma vez que os vereadores
representados teriam, em síntese, extrapolado sua funções constitucionais. Arquivamento mantido
pelo membro do Ministério Público Federal. 4. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV,
da LC n.º 75/93. 5. Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

192. Processo: 1.15.001.000585/2014-83 Voto: 8751/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposto esbulho possessório (CP, art. 161, § 1º, II). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62-IV). Representação noticiando que integrantes do Movimento dos Trabalhadores
sem Teto bloquearam o acesso às dependências de uma agência da Caixa Econômica Federal,
impedido que funcionários e clientes entrassem na agência. O bloqueio ocorreu em virtude de um
protesto contra o número insuficiente de imóveis a serem construídos em condomínio residencial,
integrante do Programa Minha Casa Minha Vida. Diligências. Parecer da Polícia Federal sugeriu o
arquivamento por atipicidade da conduta, porque o movimento gerou mera turbação possessória
momentânea, sem dolo de esbulhar a posse. Movimento pacífico realizado pelo Movimento dos
Trabalhadores sem teto, sem dano material ao patrimônio da Caixa Econômica Federal, não se
enquadrando no tipo do esbulho possessório. Homologação do arquivamento.

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

193. Processo: 1.15.002.001328/2014-59 Voto: 8733/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



Ementa: Notícia  de Fato.  Expediente  instaurado a partir  de representação,  dando conta da prática de
inúmeras  irregularidades  ocorridas  no  âmbito  Instituto  Federal  de  Educação  e  Tecnologia  do
Ceará ¿ IFCE.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Denúncia  que não trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e útil. Informações prestadas pelo IFCE demonstraram a normalidade no serviço prestado pela
instituição. Informações vagas e genéricas. Carência de dados concretos acerca de eventual ilícito
penal. Alguns fatos relatados já foram objeto de procedimento apuratório, sendo, posteriormente,
arquivados. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

194. Processo: 1.16.000.003585/2014-16 Voto: 8901/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta ameaça (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62-IV).
Procedimento instaurado a partir de representação anônima. O noticiante alega que viu um vídeo
na internet, no qual um suposto policial narra prática de crime relacionado a então candidato a
Presidente da República, e que, por isso, o policial estaria correndo risco. Diligências. Vídeo com
possível  objetivo  eleitoral,  que  não  indica  qualquer  elemento  de  prova.  Acusação  vaga  e
imprecisa. Carência de legitimidade do representante em solicitar a inclusão do autor do vídeo em
programa de proteção. Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique risco
de vida do suposto policial. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

195. Processo: 1.17.000.003505/2014-87 Voto: 8997/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art.  147) cometido por funcionário público de
Tribunal  Regional  de  Trabalho  contra  colega  do  mesmo  tribunal.  Investigado  acometido  por
enfermidade  psíquica,  comprovado  por  incidente  de  insanidade  mental  realizado  em  PAD.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A suposta vítima informou que não
deseja oferecer representação contra o colega. Crime com ação penal publica condicionada à
representação do ofendido (CP, art. 147). Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.17.001.000193/2014-40 Voto: 8987/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Extração irregular de recursos minerais (areia), no Município de Itapemirim/ES.
Crimes tipificados no art. 2º da Lei 8.176/91 (crime contra o patrimônio da União, na modalidade
usurpação) e no art. 55 da Lei 9.605/98. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Existência  de  ação  penal  (AP ¿  2007.50.02.001709-3)  para  os  mesmos  fatos.  Aplicação  do
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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



197. Processo: 1.17.001.000210/2014-49 Voto: 8864/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 19/12/2007.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  apenas  1  (uma)  parcela  de  benefício  previdenciário,  referente  à
competência 12/2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62-IV). Aplicação da orientação
nº 04/2013 da 2ª CCR/MPF, que permite o arquivamento de procedimento quando não houver
dolo  no  saque  de  até  3  (três)  parcelas  de  benefício  previdenciário.  Homologação  do
arquivamento.

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

198. Processo: 1.19.001.000457/2013-18 Voto: 8903/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Supostos abusos e irregularidades praticados em programa de televisão. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). Representação noticiando que apresentador de
programa de televisão estaria usando termos inadequados contra pessoas que contrariassem
seus  interesses  financeiros,  como  uma  espécie  de  chantagem.  Diligências.  É  certo  que  o
apresentador do programa, por vezes, utilizou-se de expressões inadequadas para um programa
de televisão, mas não ao ponto de ultrapassar os limites do direito de liberdade de expressão, o
que engloba o direito a crítica. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

199. Processo: 1.19.002.000193/2014-65 Voto: 8422/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62-IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do segurado (óbito
ocorrido em 03/05/2007). A conduta teria consistido no recebimento indevido de 3 (três) parcelas
de benefício previdenciário, após a morte do beneficiário,  referente às competências 05/2007,
06/2007 e 07/2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62-IV). Aplicação da orientação nº
04/2013 da 2ª CCR/MPF, que permite o arquivamento de procedimento quando não houver dolo
no saque de até 3 (três) parcelas de benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

200. Processo: 1.20.000.000229/2014-18 Voto: 8857/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  penais  ofertada  em
decorrência da prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Existência de Inquérito Policial (IP nº 3511/2014-SR/DPF/MT) apurando os
mesmos  fatos.  Duplicidade  de  procedimentos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.



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

201. Processo: 1.20.000.001626/2014-07 Voto: 8793/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  penais  ofertada  em
decorrência da prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Existência  de  Ação  Penal  (16940-51.2014.4.01.3600)  que  apura  os
mesmos  fatos.  Duplicidade  de  procedimentos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.20.004.000168/2013-60 Voto: 8747/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Expediente instaurado para apurar a prática do crime de
desobediência  (CP,  art.  330),  cometido  pelo  representante  legal  da  FUNAI,  que  deixou  de
apresentar  documentação  solicitada  pelo  Juízo  Trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº
75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  O  Juízo  encaminhou  cópia  de  peças  que  demonstram  o
cumprimento da requisição anteriormente realizada. Cumprimento da ordem. Ausência de dolo.
Homologação do arquivamento.

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

203. Processo: 1.22.005.000402/2014-55 Voto: 8983/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 05/07/2010.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  apenas  1  (uma)  parcela  de  benefício  previdenciário.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, artigo 62-IV). Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR/MPF, que
permite  o  arquivamento  de  procedimento  quando não  houver  dolo  no  saque de  até  3  (três)
parcelas de benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

204. Processo: 1.22.023.000133/2014-17 Voto: 8423/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  penais  ofertada  em
decorrência da prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Existência de ação penal (AP nº 0003424-92.2014.4.01.3816) sobre os
mesmos  fatos.  Duplicidade  de  procedimentos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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



arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.22.023.000221/2014-19 Voto: 8698/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crime  ambiental  (Lei  9605/98,  art.  46,  parágrafo  único).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Transportar  carvão vegetal  nativo sem a
devida  autorização  do  órgão  competente.  Conduta  realizada  em  29/04/2007.  Pena  máxima
cominada de 1 (um) ano de detenção. Ultrapassados mais de quatro anos desde a data do fato,
sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: 1.23.000.001640/2014-91 Voto: 8867/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime ambiental (Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-
la  em  florestas  e  nas  demais  formas  de  vegetação,  sem  licença  ou  registro  da  autoridade
competente).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  verificada  em
14/072009. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Ultrapassados mais de quatro
anos desde a data do fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção
da prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

207. Processo: 1.23.000.002341/2014-73 Voto: 8175/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro
Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art. 17-II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a serem
tomadas no âmbito do MPF sob a ótica 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.23.000.002535/2014-79 Voto: 8626/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Deixar de entregar ao IBAMA relatório anual das atividades exercidas no prazo
exigido pela legislação ou determinado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 75/93, art. 62-IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a
imposição  de  multa  ao  infrator,  nos  termos do  artigo  81  do  Decreto  6.514/2008.  Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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



209. Processo: 1.23.000.002537/2014-68 Voto: 8433/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro
Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art. 17-II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a serem
tomadas no âmbito do MPF sob a ótica 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

210. Processo: 1.23.000.002580/2014-23 Voto: 8745/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em razão da empresa autuada não ter efetuado o registro no
Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta
descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na
Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº 6.938/81, art. 17, inc. II, na redação
dada  pela  Lei  nº  7.804/89;  Decreto  nº  6.514/08,  art.  81).  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

211. Processo: 1.23.000.002596/2014-36 Voto: 8781/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Fornecimento de dados inconsistentes em sistema informatizado de controle da
fauna. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 75/93, art. 62-IV). Mera infração administrativa,
cuja sanção constitui tão somente a imposição de multa ao infrator, nos termos do artigo 311,
§único, do Decreto 6.514/2008. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

212. Processo: 1.23.001.000153/2014-09 Voto: 8415/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Simulação
de dispensa sem justa causa para sacar indevidamente valores referentes ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço ¿ FGTS e ao Seguro- desemprego. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62-IV). Diligência. A Caixa Econômica Federal informou que não consta registro de pagamento
de  FGTS  e/ou  Seguro-desemprego  para  o  investigado.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

213. Processo: 1.23.003.000064/2013-53 Voto: 7886/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com  o  objetivo  de  dar  prosseguimento  a
documentos  constantes  na  Ação  Penal  nº  598-60.2013.4.01.3903/JF/ATM  que  não  teriam
pertinência direta com o réu,  especialmente no que se refere à proximidade de boate com o
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ao alvará de funcionamento concedido ao
estabelecimento e à possibilidade de aditamento da denúncia com relação a novos réus. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não há justificativa para dar continuidade a
este  procedimento,  tendo  em  vista  que  não  há  objeto  e  nem  agente  investigado  definidos.
Ademais, o MPF está acompanhando a instrução dos fatos denunciados na referida Ação Penal.
Homologação do arquivamento.

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

214. Processo: 1.23.003.000112/2014-94 Voto: 8805/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Corte de árvores sem permissão da autoridade competente. Crime contra a flora
(Lei  9.605/98,  art.  39).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Materialidade
comprovada.  Infratores  não  localizados.  ICMBIO  informou  não  haver  subsídios  para  a
identificação do infrator.  Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva.  Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

215. Processo: 1.23.006.000244/2014-96 Voto: 8722/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Deixar de apresentar relatório anual ao IBAMA (art.  81, Decreto n° 6.514/08).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62-IV). Mero ilícito administrativo, que deixou de ser
punido, pois o IBAMA determinou o cancelamento do Auto de Infração, ao fundamento de que sua
lavratura  se  deu  por  equívoco  do  agente  atuante.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  de
arquivamento.

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

216. Processo: 1.23.006.000245/2014-31 Voto: 8661/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Executar manejo florestal sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em
processo administrativo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não configuração de
crime. Atipicidade. Mero ilícito administrativo (Decreto nº 6.514/08, art. 51-A). Homologação do
Arquivamento.

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

217. Processo: 1.24.000.002091/2009-77 Voto: 8236/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de



arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A Receita Federal  do Brasil  informou que o
crédito  tributário  está  com  exigibilidade  suspensa  em  face  da  adesão  do  município  ao
Parcelamento  Especial  regido  pela  MP  nº  589/2012  (convertida  na  Lei  nº  12.810/2013).
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as
prestações não  poderão  ser  inadimplidas.  Isto  porque  a  ausência  de pagamento  na data  do
respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recurso do Fundo de
Participação  do Municípios,  para  sua quitação.  Interpretação sistemática  do art.  3º  da Lei  nº
12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012) c/c o inciso I  do parágrafo único do art.  160 da
Constituição Federal. Homologação do arquivamento.

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

218. Processo: 1.25.004.000404/2014-42 Voto: 8851/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 14/06/2007.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento indevido de 3 (três) parcelas de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  artigo 62-IV).  Aplicação da orientação nº  04/2013 da 2ª  CCR/MPF,  que permite  o
arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.25.004.000406/2014-31 Voto: 8821/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 21/01/2005.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  o  óbito  da
beneficiária, referentes às competências 01/2005 e 02/2005. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
artigo 62-IV). Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR/MPF, que permite o arquivamento de
procedimento  quando  não  houver  dolo  no  saque  de  até  3  (três)  parcelas  de  benefício
previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

220. Processo: 1.25.004.000408/2014-21 Voto: 8820/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 25/10/2003.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  o  óbito  da
beneficiária, referentes às competências 10/2003 e 11/2003. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
artigo 62-IV). Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR/MPF, que permite o arquivamento de
procedimento  quando  não  houver  dolo  no  saque  de  até  3  (três)  parcelas  de  benefício
previdenciário. Homologação do arquivamento.

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



221. Processo: 1.25.004.000413/2014-33 Voto: 8893/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 31/12/2002.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  apenas  3  (três)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referente  às
competências 12/2002, 01/2003 e 02/2003. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62-IV).
Aplicação  da  orientação  nº  04/2013  da  2ª  CCR/MPF,  que  permite  o  arquivamento  de
procedimento  quando  não  houver  dolo  no  saque  de  até  3  (três)  parcelas  de  benefício
previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

222. Processo: 1.25.011.000100/2013-13 Voto: 8865/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de descaminho (CP, 334). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência de processo judicial (5000266-75.2014.404.7011) que apura
os  mesmos  fatos.  Duplicidade  de  procedimentos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

223. Processo: 1.25.011.000129/2014-78 Voto: 8421/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  penais  ofertada  em
decorrência da prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). O Inquérito Policial (IPL nº 5000546-462014404.7011) apurou os mesmos
fatos. Duplicidade de procedimentos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento.

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

224. Processo: 1.25.011.000130/2014-01 Voto: 8862/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de descaminho (CP, 334). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência de processo judicial (5000546/46.2014.404.7011) que apura
os  mesmos  fatos.  Duplicidade  de  procedimentos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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



225. Processo: 1.26.000.002373/2014-67 Voto: 8497/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  subsidiar  o  processo  judicial  nº  0021901-
38.2004.4.05.8300, em trâmite na Justiça Federal em Pernambuco, em especial no que concerne
à localização do réu. Diligências realizadas pelo MPF em diversas empresas estatais e privadas
para tentar  identificar  o endereço do réu,  sem ter  êxito.  O Procurador da República oficiante
aduziu que manter o presente procedimento aberto, não obstante a sua utilidade processual, não
seria  condizente com o princípios da economia  e  da necessidade processual,  pois  o  próprio
processo judicial pode servir de fundamento jurídico processual para a realização de pedidos de
informações  para  entidades  detentoras  de  banco  de  dados  públicos.  Homologação  do
arquivamento.

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

226. Processo: 1.26.003.000082/2014-12 Voto: 8748/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Expediente instaurado para apurar a prática do crime de
desobediência (CP, art. 330), cometido pelo gerente da Caixa Econômica Federal, que deixou de
efetuar a transferência determinada pelo Juiz. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Diligências. A Caixa Econômica Federal  já havia cumprido a determinação judicial,  porém não
havia  informado  o  fato  ao  Juízo  competente.  Cumprimento  da  ordem.  Ausência  de  dolo.
Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.27.000.000911/2014-41 Voto: 8943/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento preparatório. Suposta irregularidade na concessão de benefício do Programa Bolsa
Família.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Representação  noticiando  que
beneficiário do Programa Bolsa Família não se enquadraria nos requisitos para ser beneficiário do
programa. Diligências. A beneficiária não forneceu informações falsas como o intuito de receber o
benefício, pois na época do cadastro e da atualização cadastral a renda da família se enquadrava
na  exigida  pelo  Decreto  nº  5209/04.  Ausência  de  elementos  mínimos  justificadores  do
prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: 1.28.000.001447/2014-73 Voto: 8670/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  noticiando  suposta  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento
instaurado a partir de ofício encaminhado pela 10 ª Vara do Trabalho comunicando o cometimento
do crime de apropriação indébita previdenciária. Valor das contribuições previdenciárias no total
de R$ 871, 00 (oitocentos e setenta e um reais). O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  procedimento  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.  Nos  crimes
cometidos  em detrimento  da  Previdência  Social,  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  é



impossibilitada por causa da ultra relevância do bem jurídico tutelado. Isso porque se considera
altamente reprovável a conduta que, além de configurar lesão ao patrimônio público, compromete
a higidez de um sistema calcado na participação de beneficiários, em regime de contribuição.
Fraudar  a  Previdência  põe  em risco  a  sustentabilidade  do  mecanismo  da  Seguridade  Social
brasileira. Não incidência do princípio. Crédito constituído por sentença trabalhista. Constatou-se
que a empregada manteve vínculo trabalhista por 3 (três) anos e o valor devido à previdência
atingiu o patamar de R$ 871,00, referente a 4 (quatro) meses de salários atrasados. Ausência de
dolo em se apropriar do valor indicado. Homologação do arquivamento.

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

229. Processo: 1.28.000.001462/2014-11 Voto: 8863/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado para apurar o sumiço de 14 kits de emergência fornecidos
pelo  Ministério  da Integração  e Secretaria  de Defesa Civil  aos  moradores  de Mãe Luiza/RN,
afetados pela  enchente.  Parte  dos  materiais  foram entregues,  permanecendo  os  demais  kits
armazenados.  Em  28/08/2014  foi  realizada  a  contagem  do  material,  quando  se  verificou  a
ausência  de  14  kits.  Foram  ouvidos  os  envolvidos  para  elucidação  dos  fatos.  Revisão  de
arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Diante da fragilidade de informações,  não foi  possível
elucidar  quem  seriam  os  autores  do  crime.  Materialidade  também  não  restou  efetivamente
comprovada, já que há a possibilidade de erro na contagem dos kits entregues e armazenados.
Incerteza, tanto em relação à materialidade, quanto à autoria. Ausência de indícios de autoria
delitiva  e  de diligências capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

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

230. Processo: 1.28.000.002065/2014-67 Voto: 8380/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Deixar de entregar ao IBAMA relatório anual das atividades exercidas no prazo
exigido pela legislação ou determinado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 75/93, art. 62-IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a
imposição  de  multa  ao  infrator,  nos  termos do  artigo  81  do  Decreto  6.514/2008.  Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.28.200.000127/2014-40 Voto: 8480/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Deixar de apresentar relatório referente
ao  Cadastro  Técnico  Federal  -  CTF  (Lei  nº  6.938/81,  art.  17-C,  §§  1º  e  2º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta.
Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



232. Processo: 1.28.200.000128/2014-94 Voto: 8746/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  crime  ambiental,  em  virtude  de  pessoa  jurídica  ter  atualizado  seus  dados,  no
Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras,  com  prestação  de
informações inidôneas.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Infração de natureza
administrativa (art. 17 da Lei n° 6.938/81 e/ou art. 82 do Decreto n° 6.514/08). Aplicação de multa
pelo IBAMA. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª
CCR (Processo n°  1.28.200.000007/2014-42,  Voto n°  7663/2014, Sessão n°  609, 28/10/2014,
unânime). Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.29.000.003603/2014-01 Voto: 8942/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta divulgação de conteúdo homofóbico em site  da internet.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Página não disponível, tendo a mesma sido
removida.  Impossibilidade  de  apuração  da  materialidade  delitiva,  uma  vez  que  sequer  foi
mencionado conteúdo postado. Ausência de elementos mínimos justificadores do prosseguimento
das investigações. Homologação do arquivamento.

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

234. Processo: 1.29.008.000407/2013-16 Voto: 8081/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART.  62-IV).  RECURSO DO
INTERESSADO. AUSÊNCIA ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DA
CONDUTA CRIMINOSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Notícia de Fato
instaurada a partir de representação para apurar suposto crime de de organização criminosa (Lei
12.850/13, art. 2º), praticado, em tese, por um Juiz Federal e por um Delegado da Polícia Federal.
A representação também noticia que um Procurador da República teria se omitido dolosamente
em processo administrativo. 2. A Procuradora da República, após minuciosa análise, promoveu o
arquivamento  por  ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  e  materialidade  da  conduta
criminosa.  3.  Cientificado  do  arquivamento,  o  representante  interpôs  recurso.  Arquivamento
mantido pelo membro do Ministério Público Federal. 4. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do
art. 62, IV, da LC n.º 75/93. 5. Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

235. Processo: 1.29.008.000569/2014-35 Voto: 8624/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  penais  ofertada  em
decorrência da prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Existência  de Inquérito  Policial  (IP 0091/2014-DPF/UGA/RS)  sobre os



mesmos  fatos.  Duplicidade  de  procedimentos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.29.008.000614/2014-51 Voto: 8744/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em razão da empresa autuada não ter apresentado relatórios
anuais ou informações ambientais no prazo legal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol  dos crimes contra o meio
ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº 6.938/81, art.
17, inc. II, na redação dada pela Lei nº 7.804/89; Decreto nº 6.514/08, art. 81). Multa aplicada no
valor de 1.000 (mil reais). 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

237. Processo: 1.30.001.006899/2013-01 Voto: 6883/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento. Impetrantes em Mandado de Segurança teriam imputado a servidores da CVM a
prática de litigância de má-fé, o que foi rejeitado pelo Ministério Público. Procurador da República
atuante  no  caso  enviou  o  procedimento  para  análise  criminal,  diante  da  possibilidade  dos
impetrantes terem imputado aos servidores da CVM a prática dos crimes de falsidade ideológica
(CP, art. 299) e fraude processual (CP, art. 347). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV).  As  alegações  foram  feitas  no  contexto  do  Mandado  de  Segurança,  pois  a  CVM  teria
republicado decisão colegiada ¿ objeto da ação ¿ após a impetração. Instada a se manifestar, a
CVM  esclareceu  que  a  republicação  decorreu  de  um  equívoco  e  que  o  voto  integralmente
reproduzido na republicação estava nos autos à disposição das partes. Impetrantes agiram dentro
do seu direito de defesa, não tendo restado caracterizado qualquer abuso desse direito. O fato
dos impetrantes terem suscitado dúvida sobre a motivação do ato não leva à conclusão de que
imputaram aos servidores a prática dos crimes de fraude processual  ou falsidade ideológica.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

238. Processo: 1.30.001.007022/2013-29 Voto: 6325/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito Policial. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticado pelos
representantes da Universidade Estácio de Sá e da Universidade Iguaçu - UNIG. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações da Receita  no sentido  de que os fatos
ocorreram no ano de 2002 (Universidade Estácio de Sá ¿ 02/2002; Universidade Iguaçu ¿ UNIG ¿
08/2002).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109-III).  Homologação  do
arquivamento.

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



239. Processo: 1.30.001.007087/2013-74 Voto: 8133/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível tentativa de crime de estelionato contra particular
(CP, art. 171 c/c art. 14, II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento
instaurado  a  partir  de  representação  noticiando  o  recebimento  de  e-mail  pessoal,  em que  o
remetente seria a Receita Federal do Brasil, intimando o representante para pagar débitos junto à
Receita  Federal  do  Brasil.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria.  Cientificação  do
representante sobre a promoção de arquivamento. Não apresentação de dados que pudessem
corroborar com a persecução penal. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.30.004.000078/2014-11 Voto: 7869/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta ocorrência do crime de estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º) em detrimento do Patrimônio do Sistema Único de Saúde ¿ SUS. Relato de que
médico teria cobrado R$ 2.500,00, tendo a secretária exigido mais R$ 400,00, para realizar um
procedimento cirúrgico, que estaria coberto pelo SUS, no Hospital São José do Avaí, e recusado a
emitir recibo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Consta dos autos as
seguintes informações: a) o referido hospital não era credenciado para realizar a cirurgia pelo
SUS, tendo sido liberado para realizar o procedimento apenas em maio de 2014; e b) não foram
localizados  dados  de  emissão  de  Autorização  de  Internação  Hospitalar  ¿  AIH  em  nome  do
denunciante. Inocorrência de danos ao erário. Materialidade delitiva não evidenciada. Cópia dos
autos  encaminhada  à  Receita  Federal  para  analisar  a  pertinência  em  abrir  ação  fiscal.
Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.30.017.000324/2011-35 Voto: 8752/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sonegação de tributos (Lei 8.137/90, art. 1º-I). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  A Receita  Federal  do  Brasil  informou  a
inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material  do delito.  Súmula
Vinculante nº 241 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição
legal,  a  Autoridade  Fiscal  deverá  oferecer  a  representação  fiscal  para  fins  penais  ao  MPF.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

242. Processo: 1.31.000.002180/2014-46 Voto: 8785/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime ambiental, consistente no uso de fogo em
área  agropastoril  sem  autorização  do  órgão  competente.  Lei  nº  9.605/98.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os mesmos fatos são objeto de apuração na Ação Penal
nº  0011606-59.2012.4.01.4100.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Homologação  do
arquivamento.



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

243. Processo: 1.32.000.000872/2013-31 Voto: 94/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA-RORAIMA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA DE  FATO.  PECULATO  FURTO  (ART.  312,  1§,  CP).  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR.  REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  32   2ª
CÂMARA).  NÃO  OFENSA  AOS  BENS  JURÍDICOS  PREVISTOS  NO  ART.  142  DA
CONSTITUIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA COMUM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. 
1. Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de peculato-furto (art. 312, §1,
CP) praticado por Tenente Coronel que não teria disponibilizado a restituição de valores do Fundo
de Saúde do Exército   FUSEX,  devidos ao representante em razão de seu licenciamento do
serviço ativo do exército. 
2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. Remessa à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise da pertinência do declínio, nos
termos do Enunciado nº 32. 
3. Havendo a prática do crime de peculato-furto (art. 312, §1º, do CP), este deve ser processado
na Justiça Federal. 
4. Tratando-se de matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção),
remetam-se os autos àquele Colegiado, em cumprimento ao artigo 4º da Resolução CSMPF nº
148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/04/2014. 

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

244. Processo: 1.33.000.000501/2014-01 Voto: 8899/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  descumprimento  de  requisição  efetuado  por
Membro do Ministério Público Federal a Prefeitura Municipal para instruir ação civil pública (Lei
7.347,  art.  10).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ciência  pessoal  e
inequívoca da referida ordem por quem tinha o dever de cumpri-la não evidenciada nos autos.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

245. Processo: 1.33.000.001934/2014-76 Voto: 8784/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 14/06/2007.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento indevido de 1 (uma) parcela de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  artigo 62-IV).  Aplicação da orientação nº  04/2013 da 2ª  CCR/MPF,  que permite  o
arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.33.000.002912/2014-23 Voto: 8984/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em reclamação trabalhista (CP, art.



342).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Contradição entre dois depoimentos
prestados  por  testemunha,  relacionados  ao  horário  de  entrada  do  reclamante  no  trabalho,
circunstância que pode denotar uma simples diferença de percepção sensorial e cognitiva sobre
fatos  narrados  por  pessoas  diferentes.  Ausência  de  relevância  jurídica  e  de  aptidão  para
influenciar  no deslinde do feito e,  consequentemente,  de potencialidade lesiva.  Atipicidade da
conduta. Homologação de arquivamento.

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

247. Processo: 1.33.004.000125/2014-15 Voto: 8400/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  penais  ofertada  em
decorrência da prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Existência  de Comunicação de Prisão em Flagrante (PF nº 5001272-
94.2012.404.7203) arquivada sobre os mesmos fatos. Duplicidade de procedimentos. Aplicação
do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.33.006.000079/2014-26 Voto: 8940/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAGES-SC

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de fato.  Procedimento  instaurado  a  partir  de  notícia-crime encaminhada ao  Ministério
Público  Federal  noticiando  o  recebimento  de  e-mail  fraudulento,  contendo  intimação  para
comparecimento em audiência a ser promovida pelo Parquet Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62-IV). Impossibilidade de identificar a origem da mensagem com os dados
fornecidos pelo representante. Impossibilidade de identificação do autor do crime. Precedente 2ª
CCR (Procedimento MPF nº 1.20.000.001331/2014-22. Sessão nº 608, julgado em 13/10/2014,
por unanimidade) Homologação do arquivamento.

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

249. Processo: 1.33.007.000285/2014-26 Voto: 8387/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para fins penais
ofertada  em  decorrência  da  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Existência  de  ação  penal  (AP  nº  5006316-
14.2014.404.7207) sobre os mesmos fatos. Duplicidade de procedimentos. Aplicação do princípio
do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: 1.33.007.000305/2014-69 Voto: 8756/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  injúria  majorado  (CP,  art.  140  c/c  141,  I).  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). Representação anônima noticiando que usuário de
rede  social  teria  postado  comentário  com  natureza  preconceituosa  contra  a  Presidente  da
República (comparando-a ao Hitler). Ação penal condicionada à requisição do Ministro da Justiça
(CP,  art.  145,  parágrafo  único).  Ausência  de  condição  de  procedibilidade.  Homologação  do
arquivamento.

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

251. Processo: 1.34.001.001745/2014-56 Voto: 8182/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando o cometimento de crimes por diversas pessoas, sem
narrar, especificamente, quais seriam os fatos criminosos praticados. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Polícia Federal informou que foram juntados documentos,
mas que estes não foram aptos a indicar indícios mínimos de materialidade delitiva. Ausência de
elementos mínimos para justificar a persecução penal.  Homologação do arquivamento, com a
ressalva 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

252. Processo: 1.34.004.000771/2014-37 Voto: 8214/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando que determinado jornalista, ao publicar artigo em seu
site,  expressou preconceito  social  e  racismo (Lei  7.715/89).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62-IV). O uso da expressão elite branca constante do título do artigo não caracteriza a
prática do crime de racismo. Inexistência de qualquer discurso de ódio por parte do autor do
artigo. Opinião exarada no âmbito da liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal.
Ausência  de  crime,  pois  a  conduta  caracteriza  manifestação  da  liberdade  de  expressão.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

253. Processo: 1.34.010.000890/2014-19 Voto: 8730/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para fins penais
ofertada  em  decorrência  da  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência de Procedimento Investigatório Criminal
(PIC nº 1.34.010.000815/2013-69) que apurou os mesmos fatos. Duplicidade de procedimentos.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.34.010.000897/2014-22 Voto: 8173/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para fins penais
ofertada  em  decorrência  da  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência de Procedimento Investigatório Criminal
(PIC nº 1.34.010.000897/2014-22) que apurou os mesmos fatos. Duplicidade de procedimentos.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

255. Processo: 1.34.011.000921/2014-13 Voto: 8222/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20). Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou  preconceito  relacionado,  no  caso,  a  raça.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conduta praticada por meio da internet. Atribuição do Ministério Público Federal
que se justifica,  pois o Brasil  é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Todas, as Formas de Discriminação Racial (assinada em 1966, ratificadas em 1968 e publicada
em 1969 pelo Decreto nº 65.810/69) e há nos autos indícios da transnacionalidade da conduta.
Diligências. A Subcoordenadoria Jurídica verificou as redes sociais que, supostamente, tinham
mensagens com conteúdo racista, porém não encontrou nenhuma postagem com tal conteúdo.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

256. Processo: 1.34.011.000941/2014-94 Voto: 8217/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo ( Lei nº 7.716/89, art. 20). Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito relacionados, no caso, a religiões. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conduta praticada por meio da internet. Atribuição do Ministério Público Federal
que se justifica,  pois o Brasil  é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Todas, as Formas de Discriminação Racial (assinada em 1966, ratificadas em 1968 e publicada
em 1969 pelo Decreto nº 65.810/69) e há nos autos indícios da transnacionalidade da conduta.
Publicação criticando religiões e destinada aos praticantes da religião adventista. Ausência de
dolo específico em incitar a discriminação religiosa. Opinião exarada no âmbito da liberdade de
expressão garantida pela Constituição Federal, que abrange o direito à crítica. Homologação do
arquivamento.

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

257. Processo: 1.34.012.000592/2014-09 Voto: 8792/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de desobediência.  Intimada a apresentar  documentos para a
liquidação de sentença trabalhista, Prefeitura Municipal, quedou-se inerte (CP, art. 330). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A reclamada na ação trabalhista é pessoa jurídica de
direito público com organização complexa baseada na divisão material do trabalho e na repartição
jurídica interna de competências. Ciência pessoal e inequívoca da referida ordem por quem tinha
o dever de cumpri-la não evidenciada nos autos. 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 o Dr. José Bonifácio



Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

258. Processo: 1.34.015.000415/2014-94 Voto: 8137/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposta apropriação indébita (CP, art. 168). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62-IV).  Representação  encaminhada  por  Procurador  Municipal,  noticiando  que  Prefeitura
Municipal estaria retendo imposto de renda de todos os procuradores, referentes a valores de
honorários advocatícios. Alega o Procurador Municipal que o Município não poderia realizar tal
procedimento, pois não seria o ente pagador da verba. O Município vem retendo o Imposto de
Renda de forma legal, com posterior informação à Receita Federal, por ocasião da declaração dos
rendimentos anuais. Ausência de indícios do cometimento de crime. Ademais, a análise dos autos
leva à conclusão que a pretensão do representante diz respeito a direitos individuais disponíveis.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

259. Processo: 1.22.000.000842/2014-52 Voto: 8071/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  168-A).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL A SER
SANADO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A) praticado, em tese, pelos responsáveis da empresa ESCALA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. 2. Promoção de arquivamento com base na ausência de constituição definitiva
do crédito tributário. 3. Na sessão 599ª deste colegiado, o Relator votou pela homologação do
arquivamento,  porém,  não  foi  acompanhado pelos  dois  outros  titulares.  4.  Extrato  da  ata  de
julgamento expôs a íntegra da ementa do voto-vencedor, que determina a não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. 5. Procuradora oficiante opôs embargos de declaração visando esclarecer se
houve ou não a homologação da promoção de arquivamento, uma vez que consta dos autos tanto
o  voto  do  relator,  que  votou  pelo  arquivamento,  quanto  o  voto-vencedor,  que  determinou  o
prosseguimento da persecução criminal. 6. Não há erro material a ser sanado. É que o extrato da
ata é claro ao indicar qual voto prevaleceu na sessão, havendo a anexação do voto vencido do
Relator apenas para fins de registro, uma vez que este também compôs a votação. 7. Ante a
ausência de correções, determino a devolução dos autos à Procuradoria da República em Minas
Gerais, a fim de que o seja dado prosseguimento à persecução penal em relação ao crime de
apropriação indébita previdenciária (168-A), conforme exposto no voto-vencedor.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela a devolução dos
autos à Procuradoria da República em Minas Gerais, a fim de que o seja dado prosseguimento à
persecução penal em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária (168-A), nos termos
do voto da relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

260. Processo: JF/CE-0004534-67.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8848/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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



Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PEDIDO  DE  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO.  ESTELIONATO
MEDIANTE USO DE CHEQUE CLONADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CP, ART.
171, §3º). PEDIDO DE DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. REVISÃO (ART.
28  DO  CPP,  POR  ANALOGIA).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  CONSUMAÇÃO:  LOCAL  DO
EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA,  ISTO É,  ONDE A VÍTIMA POSSUÍA CONTA BANCÁRIA DA
QUAL COMPENSANDO  O CHEQUE,  ENSEJANDO O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  ART.  70,  CPP.  SÚMULA  48/STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de pedido da
Polícia Federal de quebra de sigilo bancário de conta corrente pertencente a agência do Banco do
Brasil, em Meruoca/CE, nos autos de inquérito policial que apura suposto crime de estelionato
majorado (CP, art. 171, §3º), consistente no uso de dois cheques clonados da conta de titularidade
de correntista de agência da Caixa Econômica Federal ¿ CEF, em Fortaleza/CE, tendo sido um
dos cheques depositado em uma agência do Banco do Brasil, em Meruoca/CE, e o outro em
conta do Banco do Itaú, em agência de São Paulo/SP. 2. O Procurador da República manifestou-
se pelo desmembramento do feito para que fosse remetido à Seção Judiciária de São Paulo a
investigação referente à vantagem auferida através da conta corrente da Agência do Banco Itaú,
bem como pela declinação de competência para a Subseção Judiciária de Sobral/CE, em relação
ao cheque falso descontado na agência do Banco do Brasil em Meruoca/CE. Argumentou, com
fulcro na Súmula 48 do STJ e no art. 70 do CPP, que o estelionato praticado com a utilização de
cheques falsificados consumar-se-ia no local  da obtenção da vantagem ilícita pelo agente, no
caso, São Paulo/SP e Meruoca/CE. 3. Discordância do Magistrado da 11ª Vara Federal do Ceará
que entendeu que a consumação do crime se deu no lugar do efetivo prejuízo à vítima, isto é, em
Fortaleza/CE, pois a vantagem ilícita foi obtida no local da compensação do cheque falsificado,
onde a CEF arcou com o dano, ressarcindo à correntista o numerário subtraído da conta bancária.
4. Consoante recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante
uso de cheque falso consuma-se no lugar  onde houve o efetivo prejuízo à vítima,  qual  seja,
aquele  em que o cheque foi  compensado,  procedendo-se ao débito  do valor  deste  da conta
corrente correspondente. 5. Nesse contexto, a teor do disposto no art. 70 do CPP e da Súmula 48
do  STJ,  a  competência  deve  ser  firmada  pelo  lugar  da  consumação  do  delito,  in  casu,
Fortaleza/CE, onde a vítima possuía a conta bancária da qual compensando o cheque, ensejando
o ressarcimento do valor pela instituição financeira (CEF). 6. Ademais, considerando que o pedido
de quebra de sigilo bancário é medida preparatória que visa a colheita de provas para subsidiar a
persecução penal, deve ser requerido ao juiz do processo ao qual está vinculada, conforme o teor
do art. 800 do CPC c/c o art. 3º do CPP. As medidas cautelares preparatórias serão propostas
perante o juízo competente para processar e julgar a ação principal. Desse modo, considerando
que o Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará é o competente para processar e
julgar o estelionato majorado, será competente também para apreciar o incidente da quebra do
sigilo  bancário.  7.  Não  Homologação  do  declínio.  Designação  de  outro  membro  do  Parquet
Federal para prosseguir na persecução penal perante a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Ceará.

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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

261. Processo: JF/CE-0006367-23.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 32/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: VOTO  VENCEDOR  INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28,  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93.
POSSÍVEL IMPORTAÇÃO E  COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA
ANVISA (CP,  ART.  273,  §  1º-B,  I).  INDÍCIOS  DE  TRANSNACIONALIDADE.  COMPETÊNCIA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  importação  e
comercialização  de  medicamento  sem  registro  na  ANVISA,  conduta  que  caracteriza  o  crime
previsto  no  artigo  273,  §1º-B,  I,  do  Código  Penal.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  3.  O  Juiz  Federal
discordou do declínio. 4. O rótulo do medicamento apreendido está escrito inteiramente em língua
estrangeira,  sem  qualquer  sinalização  de  produção  ou  distribuição  em  território  nacional.  5.
Indícios de transnacionalidade da conduta. 6. Declínio de atribuições prematuro.  Atribuição do
Ministério Público Federal. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para



prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá,
vencido o relator, José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.

262. Processo: JF-GO-0023869-12.2014.4.01.3500-
INQ

Voto: 8951/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  DROGA  PROVENIENTE  DO  EXTERIOR.
ARQUIVAMENTO INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV,
DA LC Nº 75/93. APREENSÃO NA CIDADE DE CURITIBA/PR. LOCAL DA CONSUMAÇÃO (ART.
70, CPP). 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de
drogas (arts. 33 e 40, I, da Lei nº 11.343/2006), decorrente da apreensão, em Curitiba/PR, de 55g
de  haxixe,  em  encomenda  oriunda  de  Madrid/Espanha  e  destinada  a  Goiânia/GO.  2.  A
Procuradora da República em Goiás requereu judicialmente a declinação de competência  em
favor da Seção Judiciária do Paraná, ao entendimento de que o delito se consuma no local de
apreensão da droga. 3. O Juiz da Seção Judiciária de Goiás indeferiu o pleito ministerial, firmando
sua  competência.  4.  Arquivamento  indireto.  5.  Para  a  consumação  do  crime  em comento  é
desnecessário  que  a  substância  entorpecente  enviada  chegue  ao  seu  destinatário,  o  que
configuraria mero exaurimento do delito. Aplicação do art. 70 do CPP. Precedentes da Terceira
Seção  do  STJ:  CC  nº  132.897/PR,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti  Cruz,  DJe  03/06/2014;  CC  nº
109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2011. 6. Insistência no declínio de atribuições ao
Juízo Federal competente da Seção Judiciária do Paraná.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

263. Processo: JF-SAN-INQ-0000957-
27.2005.4.03.6104

Voto: 8905/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (ART.  299,  CP).
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33, 2ª CCR). INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA
EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO ¿ DOCUMENTO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL.
LESÃO  À  CREDIBILIDADE  DO  ÓRGÃO  EMITENTE  DO  DOCUMENTO.  ATRIBUIÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299,
CP). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33, 2ª CCR). CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
EMPRESA  MEDIANTE  INTERPOSIÇÃO  FRAUDULENTA  DE  PESSOA  NO  SEU  QUADRO
SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CAPAZES DE JUSTIFICAR A
ATRIBUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de
inquérito policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em razão de a
pessoa  jurídica  investigada  ter  cedido  seu  nome,  inclusive  mediante  a  disponibilização  de
documentos próprios, para a realização de operações de importação de terceiros, com vistas ao
acobertamento de seus reais beneficiários. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por considerar que ¿os fatos sob análise, os
quais ensejaram a caracterização de irregularidades no procedimento de importação realizado
pela empresa investigada, versam apenas acerca da interposição fraudulenta de terceiros, uma
vez que na Representação Fiscal  para Fins Penais não foi  noticiada a supressão de tributos
devidos na operação¿.  Considerou,  ainda,  que ¿a eventual  constituição irregular  da empresa
mediante interposição fraudulenta,  em princípio,  não envolve bens,  serviços ou interesses da
União¿.  3.  O Magistrado discordou do declínio  de atribuições.  4.  Com efeito,  o  bem jurídico
tutelado pelos tipos penais de falso é a fé pública, assim, a inserção de informações falsas em
documento público emitido por órgão da União atrai a competência da Justiça Federal, ainda que
seja  usado  perante  órgão  estadual,  municipal  ou  entidade  privada,  porquanto  há  lesão  à
credibilidade do órgão emitente do documento, o que justifica o interesse da União na apuração
da  conduta  de  inserir  declaração  falsa  na  Declaração  de  Importação.  Precedentes



jurisprudenciais.  5.  Já  quanto à  interposição fraudulenta  de terceiros no quadro societário  da
empresa, a realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão
do  Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União  não  foi  ludibriada  nem sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos,  o  que  enseja  a
competência  da  Justiça  Estadual.  Precedente  do  STJ  (CC,  116529/MT,  Rel.  Min.  Humberto
Martins, DJe 03/05/2011, CC 81261/BA, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 11//02/2009 e CC
109.526/SC, Relator  Min.  Maria Thereza de Assis Moura,  DJe 26/05/2010).  6.  Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal do crime de
falsidade ideológica consistente na inserção de informação falsa na Declaração de Importação e
insistência no declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao crime de falsidade
ideológica referente à interposição fraudulenta de terceiros no quadro societário da empresa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal do crime de falsidade
ideológica consistente na inserção de informação falsa na Declaração de Importação e insistência
no declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao crime de falsidade ideológica
referente à interposição fraudulenta de terceiros no quadro societário da empresa, nos termos do
voto do(a) relator(a).

264. Processo: JF/SMO/SC-5006603-
65.2014.4.04.7210-INQ - Eletrônico 

Voto: 9149/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28, CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTOS CRIMES DE
RESISTÊNCIA (ART. 329, CP), TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121 C/C ART. 14, II, CP) E DE
RADIODIFISÃO CLANDESTINA (ART. 183, LEI 9.472/97). EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE
OS  CRIMES.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Auto  de  Prisão  em
Flagrante lavrado em razão  da prática  dos  crimes de resistência  (art.  329,  CP),  tentativa de
homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, CP) e de desenvolvimento clandestino de radiocomunicação (art.
183,  Lei  9.472/97).  2.  Declínio  de  atribuições  promovido  com fundamento  na  inexistência  de
conexão entre  os crimes.  3.  Discordância  do Juiz  Federal.  4.  O crime de resistência  e  o  de
tentativa  de  homicídio  foram  praticados  com  o  objetivo  de  ocultar  a  prática  do  delito  de
desenvolvimento clandestino de radiocomunicação e evitar a devida responsabilização penal. 5.
Competência  determinada  pela  conexão  (artigo  76,  II,  do  Código  de  Processo  Penal).  6.
Competência federal para processar e julgar o crime de radiodifusão clandestina e os demais,
conexos  àquele.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

265. Processo: JF-AC-0002985-07.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 8933/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28,  CPP C/C ART. 62, IV,  DA LC 75/93.  SUPOSTO CRIME DE
QUEBRA DE SEGREDO DE JUSTIÇA (ART.10, LEI 9.296/96). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 10 da Lei 9.296/96, tendo em vista notícia de
suposto vazamento de informação sigilosa de áudio referente a operação policial. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito considerando a informação prestada
pelo Delegado responsável pela operação de que os dados publicados não estariam acobertados
pelo segredo de justiça. 3. O Magistrado discordou do arquivamento em razão de não constar nos
autos documento que comprove que a informação não estava sob segredo de justiça. 4. Com
efeito,  compulsando os  autos  verifica-se  que  o  Delegado responsável  pelo  inquérito  em que
supostamente houve a quebra do segredo de justiça informou que ¿a desembargadora relatora do
caso, enquanto este tramitava no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, levantou o sigilo dos
autos  relativos  à  Operação  G-7  nas  vésperas  da  deflagração  da  referida  operação¿.  5.  No
entanto, não há nos autos comprovação dessa informação, sendo imprescindível a juntada de



cópia dessa decisão para que se torne cabal a inexistência de segredo de justiça incidente sobre
a informação publicada. 6. Arquivamento prematuro. 7. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

266. Processo: JF-BA-ProInvMP-0035044-
55.2013.4.01.3300

Voto: 8938/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP,  ART.  330).  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/1993, ART. 62, IV). CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVA
INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DA ORDEM  JUDICIAL.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível crime de desobediência (CP, art. 330),
em tese, cometido pela Oficiala do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Salvador/BA, em razão
do  não  cumprimento  de  ordem  judicial  proferida  nos  autos  de  ação  de  usucapião.  2.  A
Procuradora  da  República  promoveu  o  arquivamento  do  feito  ao  fundamento  de  que  a  não
comprovação  da  ciência  inequívoca  da  ordem  por  parte  da  investigada  e  os  problemas
administrativos  enfrentados  pelo  cartório  levariam  a  reconhecer  a  atipicidade  da  conduta.  3.
Discordância  da magistrada da 2ª Vara Federal  da Seção judiciária  da Bahia.  4.  Certidão de
intimação  pessoal  que  demonstra  o  conhecimento  da  ordem  pela  investigada.  5.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

267. Processo: JFCE/CTU-0000165-
18.2014.4.05.8104-PIMP

Voto: 8859/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
CRATEÚS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, CP). ART. 28, CPP C/C
ART. 62, IV, LC 75/93. SAQUE INDEVIDO DE 5 PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
APÓS O ÓBITO DA TITULAR. INVESTIGADO MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO PELA METADE
DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 115, CP). FATOS OCORRIDOS EM 2005. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  fato
instaurada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º,
do Código Penal, consistente no recebimento indevido de 5 parcelas de benefício previdenciário
após  o  óbito  da  titular.  2.  Os saques indevidos,  realizados  entre  fevereiro  e  junho  de  2005,
causaram prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 1.541,00 (valor corrigido). 3. O Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  considerando  o  ressarcimento  da
autarquia  previdenciária  e  que  o  investigado  era  dependente  da  falecida,  tendo  requerido,
posteriormente, o benefício de pensão por morte, de modo que o valor sacado seria devido ao
investigado caso tivesse comunicado o óbito e requerido imediatamente a pensão por porte. 4. O
Juiz Federal discordou do arquivamento. 5. Compulsando os autos verifica-se que o investigado
possui idade superior a 70 anos, o que ocasiona a redução pela metade do prazo prescricional,
conforme dicção do art. 115 do Código Penal. 6. Tendo os fatos ocorrido em 2005, considerando
que  o  prazo  prescricional  de  12  anos (En.  nº  53,  2ª  CCR)  deve  ser  reduzido  para  6  anos,
constata-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. 7. Assim, desnecessária qualquer outra
análise para se concluir que o arquivamento dos autos é medida que se impõe. 8. Insistência no
arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



268. Processo: JF/CE-0003562-97.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8902/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  MEDICAMENTO  SEM  REGISTRO  DA  ANVISA.
POSSÍVEL CRIME DO ART. 273, §1º E §1º-B, I, CP. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível
crime do art. 273, §1º e §1º-B, I, CP (importação de medicamentos sem registro da ANVISA). 2. O
Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  entendendo  que  a  conduta
investigada amolda-se ao tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ¿ aquisição de drogas para
consumo pessoal  ¿  cujo  prazo  prescricional  de  2  anos  foi  atingido.  3.  Discordância  do  Juiz
Federal.  4.  O  Laudo  da  Química  Forense  concluiu  que  apenas  um  dos  medicamentos
apreendidos (o produto OxyELITE) continha substância capaz de causar dependência física ou
psíquica,  qual  seja,  a  DMAA (Portaria  SVS/MS  nº  344/98  da  ANVISA).  Contudo,  os  demais
produtos apreendidos são medicamentos dependentes de registro da ANVISA. 5. Consoante o
§1º, c/c o §1º-B, I, ambos do art. 273 do CP, nas mesmas penas do caput do referido artigo incorre
quem importa produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.
Logo a conduta do investigado configura, em tese, não apenas o delito de consumo pessoal de
drogas, que já teria prescrito, mas também o crime do art. 273, §1º e §1º-B, I, do CP. Precedente:
HC nº 177972/BA; Min. Laurita Vaz; T5; DJe 05/09/2012. 6. Diante dos elementos que evidenciam
a autoria e a materialidade delitiva, o arquivamento do presente feito mostra-se inapropriado. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

269. Processo: JF/CE-0003818-40.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8690/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §3º, CP). ART. 28 DO CPP C/C
ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA
2ªCCR. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato majorado (art. 171,
§3º, do CP) praticado contra o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ¿ DNOCS. 2. A
conduta  investigada  consistiria  no  saque  indevido  do  valor  de  R$  2.500,95,  depositado  pelo
DNOCS, em conta do Banco do Brasil,  referente a benefício de aposentadoria, nos meses de
fevereiro a abril de 2013, após o óbito do beneficiário, ex-servidor do DNOCS, no dia 26/01/2013.
3. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito com suporte na Orientação nº 4
da 2ªCCR. 4. O Juiz Federal discordou do arquivamento por considerar inaplicável a Orientação
nº 4 da 2ªCCR ao caso. 5. A Orientação nº 4 da 2ª CCR recomenda que o inquérito seja arquivado
quando não houver prova do dolo na conduta. Contudo, dadas as especificidades do caso, chegar
a  conclusão  sem diligências  mínimas  a  respeito  dos  saques  indevidos  é  prematuro.  6.  Não
homologação do arquivamento. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

270. Processo: JF-GO-INQ-0009354-
69.2014.4.01.3500

Voto: 9112/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28,  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  SUPOSTO  CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 21 DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE DOLO EM DESCUMPRIR A
REQUISIÇÃO POLICIAL. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial que apura a
prática do crime previsto no artigo 21 da Lei 12.850/2013 por responsável de estabelecimento
comercial  que  deixou  de  fornecer  imagens  requeridas  por  Delegado  de  Polícia  Federal.  2.



Arquivamento baseado na ausência de má-fé e de intenção de embargar as investigações da
Polícia Federal. 3. Discordância do magistrado. 4. Inexistência de dolo em desobedecer ou em
causar embaraço à investigação policial, o que afasta a configuração do crime previsto no artigo
21 da Lei 12.850/2013. 5. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
6. Insistência no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

271. Processo: JF-GRU-INQ-0003941-
21.2014.4.03.6119

Voto: 8849/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, LEI
11.343/06). ART. 28, CPP C/C ART. 62, IV, LC 75/93. POSTAGEM DE ENCOMENDA CONTENDO
DROGA EM AGÊNCIA DOS CORREIOS COM DESTINO À NIGÉRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do
crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c 40, I, Lei 11.343/06) em razão de indivíduo ter
remetido encomenda, contendo substância entorpecente, para a Nigéria, através de agência dos
Correios. 2. Localizado o suposto remetente da encomenda, este negou que tenha sido o autor da
remessa. 3. Realizada perícia grafotécnica com a finalidade de analisar a compatibilidade entre a
caligrafia do averiguado e a constante nos documentos preenchidos nos Correios foi elaborado
laudo que concluiu não haver convergências grafotécnicas significativas que permitam vincular a
autoria  dos  documentos  ao  punho  do  averiguado.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de autoria por não vislumbrar novas
diligências aptas a localizar o autor do crime. 5. O Juiz Federal discordou do arquivamento por
considerar que ¿os motivos dados pelo i. parquet federal para o arquivamento do feito não são
suficientes, pois dizem respeito ao mérito desta persecução penal, devendo ser analisados à luz
das provas a serem produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório¿. 6.
Ocorre que sem indícios mínimos de autoria delitiva é inviável o oferecimento de denúncia para
que sejam produzidas provas durante a instrução processual. 7. Assim, diante da inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual e da ausência de indícios mínimos
da autoria delitiva o arquivamento do feito é medida que se impõe. 8. Insistência no arquivamento
do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

272. Processo: JF-GRU-PCD-0001279-
84.2014.4.03.6119

Voto: 8937/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART.  28,  CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC 75/93.  SUPOSTOS CRIMES DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E
304, CP). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMAÇÃO CAPAZES DE JUSTIFICAR
O  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO.  INSISTÊNICA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  fato
instaurada  a  partir  de  representação  anônima  sobre  uso  de  certificados  irregulares  por
professores concursados da rede municipal de educação do Município de Santa Isabel/SP. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que não há
provas da materialidade delitiva. 3. O Magistrado discordou do arquivamento considerando que
¿os motivos dados pelo i. parquet federal para o arquivamento do feito não são suficientes, pois
dizem respeito ao mérito desta persecução penal, devendo ser analisados à luz das provas a
serem produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório¿. 4. Inexistência de
elementos indiciários mínimos necessários à deflagração da persecução penal. 5. Insistência no
arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



273. Processo: JF-GRU-0003056-75.2012.4.03.6119-
APN

Voto: 8898/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28,  CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC 75/93.  SUPOSTOS CRIMES
CONTRA  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  (ARTS.  241-A  E  241-B,  LEI  8069/90).
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se
de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crimes contra crianças e adolescentes
previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei  8069/90.  2.  A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito considerando que não há prova suficiente para demonstrar que
o suspeito realmente agiu com dolo, isso porque só foram encontradas duas imagens de criança e
adolescentes  em  cenas  de  sexo  explícito  ou  pornografia,  deletadas  pelo  investigado  e
recuperadas  pela  perícia,  e  porque,  conforme  depoimento  prestado  pelo  suspeito,  ao  ser
interrogado perante  a  autoridade policial,  a  pesquisa por  arquivos  relacionados à pornografia
infantil justificou-se em razão de o investigado utilizar como base para a busca nomes de filmes
pornográficos,  sem  saber  que  se  relacionavam  a  pedofilia.  3.  O  Magistrado  discordou  do
arquivamento por entender que ¿o laudo pericial  contém sérios indícios a respeito da autoria
delitiva, permitindo concluir que o investigado empreendia buscas no ambiente virtual com o fim
de acessar material de cunho pedófilo¿. 4. Com efeito, compulsando os autos verifica-se que o
laudo pericial realizado no material apreendido concluiu que ¿não obstante o pouco material em
audiovisual  recuperado  relacionado  à  pornografia  ou  nudez  infanto-juvenil,  observe-se  as
considerações  feitas  na  seção  anterior  a  respeito  da  presença  do  programa  CCleaner,  cujo
objetivo  é  a  remoção  de  dados  do  disco  rígido  e  também a  presença  do  programa  Emule,
destacando-se a localização de dados que indicam a busca e obtenção de arquivos cujos nomes
referem-se à pornografia infanto-juvenil¿. 5. Apesar de o suspeito ter alegado que não sabia que
as imagens baixadas eram de pedofilia, deletando-as assim que constatou, e que não sabia o
significado das expressões de busca que utilizou, sua mera alegação não é suficiente para excluir
o dolo na conduta. 6. Havendo indícios de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento
das investigações, sendo prematuro o arquivamento do feito no estágio em que se encontra. 7.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

274. Processo: JF-LIM-0001012-40.2014.4.03.6143-
APN

Voto: 8953/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 43ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
LIMEIRA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, CP). ART. 28 DO CPP
C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  PRESENÇA DE  FORTES  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E
MATERIALDIADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar o crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). 2. A conduta investigada
consistiria no recebimento de R$ 23.215,00,  a título de benefício de prestação continuada ao
idoso, entre 27/03/2008 e 29/02/2012, com base em declarações apresentadas ao INSS contendo
informações inverídicas.  3.  O Procurador da República  promoveu o arquivamento do feito  ao
argumento  de  que,  não  obstante  as  diligências,  não teria  sido  possível  demonstrar  a  efetiva
ocorrência do crime. 4. O Juiz Federal discordou do arquivamento. 5. Embora os testemunhos
colhidos até o momento sejam conflitantes, há fortes indícios da ocorrência do crime. Se durante o
inquérito policial, a prova quanto à falsidade não é inconteste e tranquila, essa circunstância não
pode ser aceita nesta fase que favorece a sociedade (princípio in dubio pro societate), eis que não
existem  evidências  inquestionáveis  que  afastem,  sem  margem  de  dúvida,  a  autoria  e  a
materialidade do delito. 6. Não homologação do arquivamento. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



275. Processo: JF/MG-0044381-86.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 8693/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62,
IV,  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar a suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). 2.
A Procuradora  da  República  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  na  aplicação  do
princípio da insignificância, uma vez que o débito é inferior a R$10.000,00. 3. O Juiz Federal
discordou do arquivamento (fls. 79/84). 4. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, nos
crimes que atingem a Previdência Social o STF vem reiteradamente decidindo que não há que se
falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de
caráter  supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  ou  a  sua  subsistência
financeira. (Precedentes do STF: HC: 121964 SC, RHC 117095/SP, HC 98.021/SC, HC 91.704,
HC 102.550, HC 107.041). 5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no
artigo  337-A do Código  Penal.  6.  Não homologação do arquivamento  e  designação de  outro
Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento,  vencido o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada.  Participou da votação  a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.

276. Processo: JF/MG-0060406-77.2014.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 8311/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (ART.  337-A,  III,  DO  CÓDIGO  PENAL).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93  E  ART.  28  DO  CPP).  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se
de procedimento investigatório  criminal  instaurado para apurar  a  suposta prática do crime de
sonegação de contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  III,  CP).  2.  O Procurador  da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que o débito é inferior a R$ 20.000,00 (art. 65, parágrafo único, da Lei nº 7.799/89 c/c a
Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda).  3. A 11ª Vara Criminal da Seção Judiciária de
Minas Gerais não acolheu a tese da aplicação do princípio da bagatela ao crime de sonegação de
contribuição previdenciária, encaminhando o procedimento à 2ª CCR. 4. Quanto à aplicação do
princípio  da  insignificância,  nos  crimes  que  atingem  a  Previdência  Social  o  STF  vem
reiteradamente  decidindo  que  não  há  que  se  falar  em  reduzido  grau  de  reprovabilidade  da
conduta,  uma  vez  que  o  delito  abala  bem  jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o
patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira.  (Precedentes do STF: HC:
121964  SC,  RHC  117095/SP,  HC  98.021/SC,  HC  91.704,  HC  102.550,  HC  107.041)  5.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no artigo 337-A do Código Penal.
6.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento,  vencido o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada.  Participou da votação  a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.

277. Processo: JF-SJR-APE-0002425-
10.2011.4.03.6106

Voto: 113/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: VOTO-VISTA -  AÇÃO PENAL.  ART.  28  DO CPP C/C ART.62,  IV,  DA LC 75/93.  DENÚNCIA
OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I E
V, LEI 11.343/06). MAGISTRADO RECEBEU A DENÚNCIA. NA FASE DA SENTENÇA O JUÍZO
DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART.  28 DA LEI 11.343/06.



INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO PELO TRIBUNAL.  REMESSA A ESTA 2ª  CCR.  CONHECIMENTO DA REMESSA
PARA RATIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DADA PELA ACUSAÇÃO. 
1. Trata-se de denúncia oferecida pela prática do crime de tráfico de drogas. 
2. Após apresentada a defesa preliminar a denúncia foi devidamente recebida. 
3. Na fase da sentença, o Magistrado reclassificou o tráfico de drogas para o crime previsto no
artigo 28 da Lei 11.343/06, por considerar que a instrução processual demonstrou que a droga
encontrada em poder do Réu, 860 gramas de maconha, se destinava ao seu consumo pessoal. 
4.  Como  fundamento  o  Magistrado  considerou  o  laudo  pericial  que  concluiu  que  o  réu  é
dependente de maconha, os depoimentos das testemunhas, a quantidade de droga, o fato de o
réu ser primário, ter bons antecedentes, ser pedreiro e filho de trabalhadores rurais, o fato de não
haver qualquer prova ou indício de que a droga apreendida se destinaria à mercância. 
5. Inconformado com essa decisão o MPF interpôs Recurso em Sentido Estrito alegando que: 1) o
réu alugou carro e motorista para ir ao Paraguai por R$1.000,00 e alegou que foi para adquirir
vídeo-game, relógio e outros produtos encomendados. No entanto, testemunhas afirmaram que o
réu não adquiriu qualquer mercadoria por falta de dinheiro. Assim, como ele poderia custear a
viagem?; 2) testemunha afirmou que o réu, no curto espaço de um mês, viajou ao Paraguai por 3
vezes  e  em  nenhuma  das  vezes  trouxe  mercadorias  aparentes,  o  que  demonstraria  que  a
intenção das viagens era de trazer pequena quantidade de droga; 3) os 860 gramas de maconha
poderiam render ao réu no mínimo R$8.600,00. Assim, o MPF defende que o réu é traficante e
não usuário. 
6. A Procuradoria Regional da República proferiu parecer no bojo do Recurso opinando pelo seu
provimento, para manter a capitulação no crime de tráfico de drogas. Isso porque considerou que
há prova direta e indícios suficientes de que a droga se destinava também à mercância. Aduziu
que, apesar de o acusado ser pobre (ajudante de pedreiro) e viver de bicos, alugou carro com
motorista para levá-lo ao Paraguai por 3 vezes e não adquiriu nenhuma mercadoria. Destaca,
ainda, depoimento de testemunha que afirma que o réu disse que iria revender a droga para
alguns amigos de Franca. 
7. O Tribunal Regional Federal não conheceu do Recurso e encaminhou os autos a esta 2ªCCR
nos termos do artigo 28, CPP, sob o fundamento de que a divergência entre o MP e o Juiz acerca
da concessão da suspensão condicional do processo deve ser resolvida nos termos do art. 28. 
8. No entanto, não cabe a este Colegiado discutir a classificação adotada pelo Procurador da
República ao oferecer a denúncia, uma vez que, no gozo de sua prerrogativa de independência
funcional, esgota a atividade do Ministério Público no que tange à propositura da acusação, em
sintonia com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 
9. Resta a esta 2ªCCR apenas ratificar a classificação sustentada pelo Parquet na denúncia, para
que  o  feito  tenha  o  seu  regular  prosseguimento,  com  a  consequente  prolação  da  sentença
condenatória, que abrirá a oportunidade para a acusação interpor o recurso de apelação. 
10. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da persecução penal nos exatos termos da
denúncia oferecida. 

Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  Colegiado,  por  maioria,  deliberou  pelo  conhecimento  da
remessa,  vencido  o  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho.  No  mérito,  o  Colegiado,  a
unanimidade,  deliberou pelo  retorno dos autos à origem para prosseguimento da persecução
penal, nos termos do voto-vista do Dr. José Adonis Calou de Araújo Sá, que não homologou a
suspensão  condicional  do  processo.  Participou  da  votação  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de
Andrada.

278. Processo: JF-RIB-0005760-44.2014.4.03.6102-
PCD

Voto: 8742/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART.
334  DO  CP).  APREENSÃO  DE  14  MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  MONTADAS  COM
COMPONENTES DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28
C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (art. 334 do CP), em
razão da apreensão de 14 máquinas caça-níqueis, montadas com componentes importados, em
estabelecimento comercial. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, entendendo ser aplicável o princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4.



Tratando-se de contrabando de equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido,
como se dá na espécie, não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância, pois o
bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, sendo que o valor patrimonial dos bens apresenta
apenas aspecto secundário. 5. No caso, diante dos elementos colacionados que evidenciam a
autoria  e  a  materialidade  delitiva,  o  arquivamento  do  presente  feito  mostra-se  inapropriado,
considerando a inaplicabilidade do postulado da insignificância. 6. Designação de outro Membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

279. Processo: JF-RN-0000436-40.2013.4.05.8402-
IP

Voto: 8958/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE CAICÓ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  PAPEL  OU  OBJETO  DE
VALOR PROBATÓRIO (ART. 356 DO CP). ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93.
ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ.  RETENÇÃO  DOLOSA  DE  AUTOS.
PROBABILIDADE.  ATRASO  NA DEVOLUÇÃO  DE  AUTOS  PELO  ADVOGADO  DE  FORMA
INJUSTIFICADA.  CONDUTA REITERADA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  crime  de  sonegação  de  papel  ou  objeto  de  valor
probatório (art. 356 do CP), tendo em vista notícia de que o advogado investigado teria retido
dolosamente autos de processo autuado na 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caicó/RN.
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito com fundamento na atipicidade
da conduta por ausência de dolo e no fato de não existirem evidências de inutilização ou tentativa
de inutilização de folhas ou documentos dos autos. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento.
4. As razões invocadas pelo advogado (esquecimento de que estava com a carga do processo)
não são convincentes, notadamente porque o causídico já reteve autos por prazo excessivo por
outras oportunidades, só os devolvendo por ordem judicial. 5. Ademais a simples alegação do
investigado de que esqueceu que estava com os autos não é suficiente, sem aprofundamento
instrutório, para afastar, ao menos neste momento, o elemento subjetivo do tipo (dolo). 6. Não
homologação do arquivamento. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

280. Processo: JF-SAN-INQ-0007970-
96.2013.4.03.6104

Voto: 8769/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do Código Penal. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 36 (trinta e seis) maços de
cigarro de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a
conduta investigada. 6. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



281. Processo: JF-SOR-0001294-80.2014.4.03.6110-
APN

Voto: 8979/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 28, CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. FALSO TESTEMUNHO (ART.
342,  CP).  EXISTÊNCIA  DE  POTENCIALIDADE  LESIVA.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para
apurar a possível prática do crime de falso testemunho (art. 342, CP) em processo trabalhista. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  considerar  não
configurado o crime, uma vez que ¿o(s) depoimento(s) não foi valorizado como prova, tampouco
serviu de base para a decisão, sendo que a sentença prolatada não foi prejudicada pelos fatos
afirmados pela(s) testemunha(s)¿. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento por vislumbrar
potencialidade lesiva no depoimento. 4. Com efeito, conforme entendimento desta 2ª CCR, para a
configuração do crime de falso testemunho é necessária a existência de potencialidade lesiva nas
declarações prestadas pela testemunha. Precedentes do STF e STJ. 5. Na situação dos autos,
apesar de o depoimento testemunhal ter sido desconsiderado pelo juízo trabalhista, que constatou
indícios de falsidade, verifica-se que as declarações possuíam potencialidade para influenciar na
decisão do Magistrado quanto ao motivo de dispensa do trabalho e quanto à suposta agressão
verbal sofrida pela reclamante. 6. Resta, assim, a possibilidade de estar configurado o crime de
falso testemunho, sendo inadequado o arquivamento do feito. 7. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

282. Processo: JF/SP-0000568-24.2013.4.03.6181-
APN

Voto: 8961/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº  7.492/86,  ART.  19).  FINANCIAMENTO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS MEDIANTE FRAUDE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO
JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente em
suposto financiamento fraudulento para aquisição de equipamentos eletrônicos. 2. O Procurador
da República promoveu o arquivamento do inquérito em relação ao crime do art. 19 da Lei n°
7.492/86, aduzindo que a ação criminosa não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional. 3. A
Juíza Federal discordou das razões ministeriais, consignando que não há que se falar em falta de
ofensa  ao  sistema  financeiro  nacional,  pois  reiteradas  ações  desse  tipo  desestabilizam  a
confiabilidade das instituições que compõem o SFN, podendo implicar, inclusive, em alterações na
política de como é tratado este tipo de mútuo. 4. No caso, o contrato de mútuo teria finalidade
certa  (aquisição  de  equipamentos  eletrônicos)  fato  que  caracteriza  financiamento,  e  não
empréstimo, que não exige destinação específica. 5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo
de  empréstimo  com  destinação  específica  e  vinculada  ¿  com  recursos  públicos  ou  não,
concedidos por instituições públicas ou privadas ¿ configura, em tese, o crime previsto no art. 19
da Lei nº 7.492/86 (e não o de estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime
em apuração. Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC 121.224/SC). 6. Não homologação do
arquivamento.  Designação de outro Membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



283. Processo: JF/SP-0002809-34.2014.4.03.6181-
PCD

Voto: 8957/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  ART.  28,  CPP C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  SUPOSTO  CRIME  DE
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA (ART. 205 DO
CP). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ARQUIVAMENTO INADEQUADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime de exercício de atividade
com infração de decisão administrativa (CP, art. 205) em razão de ex-corretor de imóveis estar,
em tese, exercendo a profissão após ter tido sua inscrição junto ao órgão competente cancelada.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão de não ter
encontrado nos autos qualquer documento que comprovasse que o investigado teve ciência do
cancelamento de sua inscrição junto ao CRECI e por entender que não restou demonstrada a
reiteração criminosa, elemento essencial para a configuração do tipo. 3. O Juiz Federal discordou
do arquivamento. 4. Com efeito, conforme observado pelo magistrado, consta dos autos que o
investigado tomou ciência  da pena de cancelamento de sua inscrição em 05/06/2013 (fl.  92)
sendo autuado em 20/06/2013 por operar a intermediação imobiliária sem estar credenciado para
tanto  (fl.  96).  5.  Assim,  não  há  que  se  falar  em ausência  de  dolo  na  conduta  por  falta  de
conhecimento do impedimento. 6. Quanto à habitualidade da conduta verifica-se a necessidade
de se realizar diligências complementares para que se possa afirmar se o investigado exerceu, ou
ainda exerce, a atividade com certa frequência. 7.  Assim, diante dos indícios de autoria e de
materialidade delitivas o arquivamento do feito  revela-se inadequado.  8.  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).

284. Processo: JF/SP-0005230-94.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8770/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do Código Penal. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 33 (trinta e três) maços de
cigarro de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a
conduta investigada. 6. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

285. Processo: JF/SP-0016174-92.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8772/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 20 (vinte) sementes da planta de espécie Cannabis
sativa,  conhecida  como  maconha.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o



arquivamento ressaltando que a quantidade e a qualidade da substância entorpecente encontrada
não se coaduna com o grave delito de tráfico internacional de drogas e não configura o crime de
contrabando,  pela  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  O  Juiz  Federal  indeferiu  o
arquivamento por entender que as sementes de maconha são matéria-prima para a produção de
maconha, enquadrando-se, assim, no tipo previsto no art. 33, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Remessa
dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Embora
as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC  (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção.  5.  Sobre  o  tema,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  ¿a  apreensão,  na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  'guardar'  matéria-prima  destinada  à  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não  podendo  se  falar  em atipicidade  da  conduta¿  (HC  nº  100.437/SP,  Rel.  Ministro  Arnaldo
Esteves  Lima,  DJe:  02/03/2009).  O  disposto  no  art.  12,  §  1º,  inc.  I,  da  Lei  n.º  6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta
do investigado ajusta-se, em princípio, ao previsto no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06, ante
a importação  de  insumo ou  matéria-prima para a  produção do entorpecente,  ainda que  para
consumo próprio, o que afasta, assim, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente de
a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da
substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento. 8. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

286. Processo: JF/SP-0016598-37.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8773/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 17 (dezessete) sementes da planta de espécie Cannabis
sativa,  conhecida  como  maconha.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento ressaltando que a quantidade e a qualidade da substância entorpecente encontrada
não se coaduna com o grave delito de tráfico internacional de drogas e não configura o crime de
contrabando,  pela  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  O  Juiz  Federal  indeferiu  o
arquivamento por entender que as sementes de maconha são matéria-prima para a produção de
maconha, enquadrando-se, assim, no tipo previsto no art. 33, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Remessa
dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Embora
as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC  (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção.  5.  Sobre  o  tema,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  ¿a  apreensão,  na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  'guardar'  matéria-prima  destinada  à  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não  podendo  se  falar  em atipicidade  da  conduta¿  (HC  nº  100.437/SP,  Rel.  Ministro  Arnaldo
Esteves  Lima,  DJe:  02/03/2009).  O  disposto  no  art.  12,  §  1º,  inc.  I,  da  Lei  n.º  6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta
do investigado ajusta-se, em princípio, ao previsto no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06, ante
a importação  de  insumo ou  matéria-prima para a  produção do entorpecente,  ainda que  para
consumo próprio, o que afasta, assim, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente de
a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da



substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento. 8. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

287. Processo: JF/PE-0000782-06.2013.4.05.8300-
APE

Voto: 112/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: AÇÃO PENAL. ART. 28 DO CPP C/C ART.62, IV, DA LC 75/93. DENÚNCIA OFERECIDA PELA
PRÁTICA DOS  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  E  DE  USO  DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 297 C/C ART. 304, CP). MAGISTRADO RECEBEU A DENÚNCIA E
POSTERIORMENTE, EM MOMENTO INADEQUADO, DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O
CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  TENTADO  (ART.  171,  §3º  C/C  ART.  14,  II,  CP).
NEGATIVA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART.  89,  LEI
9.099/95).  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CONHECIMENTO  DA  REMESSA  PARA
RATIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DADA PELA ACUSAÇÃO. 
1. Trata-se de denúncia oferecida pela prática dos crimes de falsificação de documento público
(art. 297, CP) e de uso de documento falso (art. 304, CP), em concurso formal (art. 70, CP), em
razão  de  o  denunciado  ter  falsificado  atestados  médicos,  supostamente  emitidos  por  entes
públicos, e os apresentado perante o INSS com vistas à concessão de benefício previdenciário de
auxílio-doença. 
2. A denúncia foi devidamente recebida e a defesa apresentou resposta à acusação. 
3. Na audiência de instrução e julgamento a defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o
crime de estelionato majorado tentado para viabilizar o oferecimento da proposta de suspensão
do processo. 
4. O Parquet manifestou-se no sentido de manter a tipificação oferecida na denúncia e considerou
que o uso de três documentos falsos mostraria que as circunstâncias do caso não permitiriam a
aplicação da suspensão do processo. 
5.  A Magistrada,  considerando que a tipificação mais correta  seria  a de estelionato majorado
tentado, suspendeu a audiência para exarar decisão. 
6. A decisão judicial considerou que os fatos narrados na denúncia melhor se amoldam à conduta
típica prevista no art. 171, §3º (estelionato majorado), na forma tentada do art. 14, II, ambos do
Código Penal, em razão de o denunciado ter tentado induzir ou manter em erro médico perito do
INSS,  mediante  uso  de  documento  falso  (meio  fraudulento),  com  o  fim  de  obter  benefício
previdenciário  a  que  não  fazia  jus  (vantagem ilícita),  somente  não  se  consumando a  prática
delitiva por circunstâncias alheias a sua vontade. Assim, a Magistrada desclassificou a conduta
imputada ao acusado para a figura típica prevista no art. 171, §3º c/c art. 14, parágrafo único, do
Código Penal. 
7.  Tendo  em  vista  que  a  nova  capitulação  jurídica  possibilita  o  oferecimento  da  suspensão
condicional do processo e que o MPF já se manifestara pelo não oferecimento do benefício, a
Magistrada aplicou, analogicamente, o artigo 28 do Código de Processo Penal e encaminhou os
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
8. No entanto, verifica-se que a Magistrada realizou a desclassificação da conduta em momento
inoportuno. 
9. O artigo 383 do Código de Processo Penal estabelece que, na sentença, o juiz, sem modificar a
descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa . 
10. Ocorre que no presente caso a desclassificação não foi feita na sentença e sim em momento
anterior. 
11.  Desse modo,  na fase em que se encontra  o feito  não cabe a este  Colegiado analisar  o
cabimento ou não da suspensão condicional do processo. 
12. Considerando, ainda, que não cabe a este Colegiado discutir a classificação adotada pelo
Membro  do  Ministério  Público  Federal,  resta  a  esta  2ª  CCR  apenas  ratificar  a  capitulação
conferida pelo Parquet na denúncia, para que o feito tenha o seu regular prosseguimento, com a
consequente prolação da sentença. 
13. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da persecução penal nos exatos termos da
denúncia oferecida. 

Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  Colegiado,  por  maioria,  deliberou  pelo  conhecimento  da



remessa, vencido o Dr.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.  No mérito, o Colegiado, por
maioria, deliberou pelo retorno dos autos à origem para prosseguimento da persecução penal, nos
termos do voto-vista do Dr. José Adonis Calou de Araújo Sá, que não homologou a oferta da
suspensão condicional do processo. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

288. Processo: JF-TEFE/AM-0000647-
70.2013.4.01.3202-RPCR

Voto: 8975/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE TEFÉ/AM

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

Ementa: AÇÃO PENAL. ART. 28 DO CPP C/C ART.62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTO CRIME DE PESCA
ILEGAL (ART. 34, LEI 9.605/98). NEGATIVA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO (ART. 89, LEI 9.099/95). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Trata-se de denúncia oferecida
pela prática do crime de pesca ilegal (art. 34, Lei 9.605/98), em razão da pesca de 80 Kg de
pescados de espécies diversas sem a devida licença da autoridade competente. 2. O Procurador
da República oficiante deixou de oferecer a suspensão condicional do processo ao denunciado
por considerar que a culpabilidade e as circunstâncias do crime são severamente desfavoráveis
diante da quantidade de pescado apreendido. 3. O Juiz Federal discordou do não oferecimento do
benefício ao denunciado. 4. Aplicação da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal: ¿Reunidos
os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o
Promotor de Justiça a propô-la,  o Juiz,  dissentindo,  remeterá a questão ao Procurador-Geral,
aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal¿. Conhecimento da remessa. 5.
Com efeito, conforme aduziu o Magistrado, para a análise do caso há que se considerar que o
acusado reside no interior da Amazônia, onde a pesca, em muitos casos, é a única atividade
econômica acessível e que o investigado é pessoa simples, que realizava a pesca com canoa
rústica  de  madeira  e  com  motor  de  ¿rabeta¿.  6.  Observa-se  também  que  o  relatório  de
fiscalização do IBAMA atesta que não houve consequências negativas para o meio ambiente e
que o dano causado foi de natureza leve. 7. Assim, verifica-se que a culpabilidade do agente e as
circunstâncias  do  crime,  analisadas  de  maneira  global,  são  favoráveis  ao  oferecimento  da
proposta  de  suspensão  condicional  do  processo  ao  denunciado.  8.  Presentes  os  requisitos
autorizadores da concessão do benefício, impõe-se o seu oferecimento. 9. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para propor a suspensão condicional do processo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

289. Processo: JF-TLS/MS-APN-0000410-
18.2013.4.03.6003

Voto: 8981/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE TRÊS LAGOAS/MS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. ART. 28, CPP. ART.62, IV, LC 75/93. PESCA ILEGAL (ART. 34, LEI 9.605/98).
NEGATIVA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART.  89,  LEI
9.099/95). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. SÚMULA Nº 696 DO STF. CONHECIMENTO DA
REMESSA. 1. Denúncia. Concurso formal. Crime de pesca (20Kg de pescado das espécies pacu
e paiauçu) em período defeso e em lugar (comportas da Usina Hidroelétrica de Jupiá) interditado
pelo órgão competente (art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98). Crime de pesca mediante a utilização
de petrechos e métodos não permitidos ¿ pesca subaquática mediante o uso de arpão (art. 34,
parágrafo  único,  II,  da  Lei  nº  9.605/98).  2.  Não  oferecimento  da  suspensão  condicional  do
processo. Conduta do art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98, que constitui infração penal
autônoma em relação à conduta do art. 34, caput, do mesmo diploma legal. Concurso formal. 3. O
Juiz Federal discordou do não oferecimento do benefício. 4. Súmula 696 do STF. Conhecimento
da remessa.  5.  Com razão  o  Procurador  da República.  6.  Insistência  na  não  propositura  da
suspensão condicional do processo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO



290. Processo: JF-CGT-0000663-27.2015.4.03.6135-
INQ

Voto: 8950/2014 Origem: SGD/PRPR - SETOR DE 
GESTÃO DOCUMENTAL/PRPR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC 75/93).
POSSÍVEL PRÁTICA DE AMEAÇA (ART.  147,  CP).  CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CARAGUATATUBA PARA
DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar a prática do crime de ameaça (art. 147, CP) em face de servidor público federal em razão
do exercício de suas funções. 2. O feito foi inicialmente distribuído à Procuradoria da República
em  Caraguatatuba/SP,  tendo  a  Procuradora  da  República  declinado  de  suas  atribuições  à
Procuradoria da República no Paraná em razão de a vítima encontrar-se na cidade de Curitiba/PR
no momento em que teve ciência do conteúdo da mensagem ameaçadora. 3. O Procurador da
República no Paraná suscitou conflito  negativo de atribuições em razão de considerar  que a
ameaça guarda conexão com outros crimes cometidos pelo investigado, os quais já estão sendo
apurados em inquérito policial, no Município de Ubatuba/SP. 4. Compulsando os autos verifica-se
que a ameaça decorreu de a vítima ter noticiado ao Ministério Público Federal a prática de crimes
supostamente  praticados  pelo  investigado.  5.  Assim,  conclui-se  que  o  crime  de  ameaça  foi
praticado com a finalidade de ocultar ou de conseguir impunidade ou vantagem em relação aos
crimes  praticados  anteriormente.  6.  Neste  caso  a  competência  deve  ser  determinada  pela
conexão, conforme dispõe o artigo 76, II, do Código de Processo Penal. 7. Considerando que a
conexão importa em unidade de processo e de julgamento (art. 79, CPP) e que já existe inquérito
policial  apurando  os  crimes  conexos  ao  ora  investigado,  conclui-se  que  a  atribuição  para
prosseguir na persecução penal pertence à Procuradoria da República em Caraguatatuba/SP, que
abrange  o  Município  de  Ubatuba/SP,  local  onde  os  crimes  anteriores  foram  praticados.  8.
Conhecimento do presente conflito  negativo de atribuição e,  no mérito,  sua procedência para
reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em Caraguatatuba (suscitada) para dar
continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

291. Processo: 1.18.000.000419/2014-85 Voto: 8907/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART.  62,  VII,  DA LC 75/93).
POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171,  §3º,  CP).
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM GOIÁS PARA DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171,
§3º,  CP),  consistente  no  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário.  2.  O  feito  foi
inicialmente distribuído à Procuradoria da República em Goiás, tendo a Procuradora da República
declinado de suas atribuições à Procuradoria da República em Uberlândia/MG, ao argumento de
que o benefício  foi  concedido em Tupaciguara/MG e somente depois  passou a ser  pago em
Goiatuba/GO. 3.  O Procurador  da República em Uberlândia/MG suscitou conflito  negativo  de
atribuições,  ao fundamento  de  que  a  Procuradoria  da  República  em Goiás  está  preventa.  4.
Segundo a jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  o crime de estelionato previdenciário,
praticado pelo próprio beneficiário, tem natureza permanente. 5. Consoante o teor do art. 71 do
CPP, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais
jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 6. Já que o crime em análise no presente
caso tem natureza permanente e que foi praticado em dois locais diversos, a competência deve
ser definida pela prevenção. 7. Assim, considerando que a Procuradoria da República em Goiás
primeiro tomou conhecimento sobre os fatos, verifica-se que há prevenção desta para prosseguir
na persecução penal. 8. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no mérito,
sua procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em Goiás (suscitada)
para dar continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



292. Processo: 1.30.001.003947/2014-81 Voto: 8990/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART.  62,  VII,  DA LC 75/93).
SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DE OPERADORA DE
PLANO  DE  SAÚDE  EM  PROCESSO  DE  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  NÃO
CARACTERIZADA A PRÁTICA DE CRIME CONTRA OSISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
N° 7.492/86), TENDO EM VISTA QUE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO SE EQUIPARA
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. AUSÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DO 10º OFÍCIO CRIMINAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIMES CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  E  COOPERAÇÃO  INTERNACIONAL  PASSIVA.
ATRIBUIÇÃO  DO  32º  OFÍCIO  CRIMINAL,  NÃO  ESPECIALIZADO,  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  informações
prestadas  por  liquidante  extrajudicial  de  operadora  de  plano  de  saúde  sobre  a  ausência  de
apresentação  de  documentos  pelo  administrador  da  clínica  objeto  da  liquidação.  2.  O
procedimento foi inicialmente distribuído ao 10º Ofício Criminal de Lavagem de Dinheiro, Crimes
contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  e  Cooperação  Internacional  Passiva,  no  entanto,  o
Procurador  da  República  oficiante  determinou  a  redistribuição  para  um  ofício  criminal  não
especializado. 3. Distribuído à Procuradora da República suscitada, esta devolveu os autos ao
Procurador originário, por considerar que operadora de plano privado de assistência à saúde se
equipara  a  instituição  financeira.  4.  Com a devolução  dos  autos,  o  Procurador  da República
oficiante no 10º Ofício suscitou o presente conflito de atribuições ao argumento de que a clínica
investigada não oferecia seguro-saúde, mas sim planos de saúde, tratando-se apenas de uma
empresa privada com fins lucrativos, não sendo possível equipará-la a instituição financeira. 5.
Com efeito, verifica-se que as próprias definições legais de operadora de plano de saúde (art. 1°,
II,  da  Lei  n°  9.656/98)  e  de instituição  financeira  (art.  1°  da  Lei  n°  7.492/86)  demonstram a
impossibilidade de equiparação entre elas, pois a definição de cada uma tem como cerne o objeto
(atividade) da sociedade. 6. Embora as operadoras privadas de planos de assistência à saúde
realizem captação de recursos de terceiros, esta se dá em contraprestação aos serviços objeto do
contrato  de  assistência  à  saúde  e  não  como  finalidade  em  si  mesma,  tal  como  se  dá  nas
instituições  financeiras.  7.  Não há  que  se  falar,  pois,  em crime  contra  o  Sistema Financeiro
Nacional. Precedente desta 2ª CCR (IPL Nº JF-DF-0038765-11.2010.4.01.3400-PEQUEB, Voto nº
4051/2014,  PA n°  1.16.000.002104/2010-13,  Voto  n°  1050/2010,  Sessão  512,  9/8/2010).  8.
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, sua procedência para
reconhecer  a  atribuição  da  Procuradora  da  República  suscitada  para  dar  continuidade  à
persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

293. Processo: 1.34.012.000049/2014-01 Voto: 8926/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART.  62,  VII,  DA LC 75/93).
POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  DISCRIMINAÇÃO  OU  PRECONCEITO  (ART.  20,  LEI  7.716/89).
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA
REPÚBLICA SUSCITADO PARA DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
fato instaurada para apurar a prática do crime de discriminação ou preconceito, previsto no artigo
20 da Lei 7.716/89, em razão da prática e incitação da discriminação de raça e cor por meio de
site da internet. 2. O feito foi inicialmente distribuído à Procuradoria da República no Município de
Santos/SP, tendo a Procuradora da República declinado de suas atribuições ao titular dos autos
da ação penal já ajuizada em face do mesmo investigado pela prática do mesmo tipo de conduta,
porém, em data anterior. 3. O Procurador da República titular da ação penal, considerando que na
aludida ação foi denunciado o responsável pelo site até o ano de 2010 e que após 2010 o site
continuou no ar, que a responsabilidade de seu mantenedor, ao menos em tese, deve ser apurada
e que não há necessidade de condução dos dois processos por parte do mesmo responsável,
restituiu os autos à titular de sua distribuição original. 4. A Procuradora da República a quem o
feito foi originariamente distribuído suscitou o presente conflito de atribuições por considerar que
se trata de crime permanente, não sendo possível repartir a conduta em dois períodos distintos,



motivo pelo qual o objeto do presente feito se confunde com o dos autos da ação penal referida.
Considerou, ainda, que mesmo na hipótese de interrupção da conduta ou de eventual mudança
de proprietário do site, ainda assim seria o caso de conexão objetiva instrumental, o que ensejaria
a reunião dos feitos de qualquer modo. 5. O responsável pelo site continuou a publicar conteúdo
preconceituoso  mesmo  após  ser  denunciado  pela  prática  de  crime.  6.  Configurado  crime
continuado, já que o agente teria, mediante mais de uma ação, praticado dois ou mais crimes da
mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. 7. Por ser
considerado  como  crime  único,  impõe-se  que  o  processamento  e  julgamento  de  ambas  as
condutas se dê nos mesmos autos. 8. A existência de ação penal em face do mesmo investigado
pela  prática  do  mesmo  tipo  de  conduta,  através  do  mesmo  meio  de  execução,  revela  a
necessidade de julgamento conjunto dos fatos. 9. Atribuição do Procurador da República titular da
ação penal já em curso. 10.  Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no
mérito, sua procedência para reconhecer a atribuição do Procurador da República suscitado para
dar continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

294. Processo: DPF/MBA/PA-00111/2011-INQ Voto: 130/2014 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/MARABA

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

Ementa: VOTO-VISTA INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
(ART. 16, LEI Nº 7.492/86). REVISÃO DE DECLÍNIO (E. Nº 32, 2ªCCR). ¿COMPRA PREMIADA¿.
ESTUDO  DO  GRUPO  DE  TRABALHO  DE  CRIMES  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO
NACIONAL  (PROCESSO  Nº  1.00.000.008497/2014-62).  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a prática de Compra Premiada. Trata-se de oferta pública de compra parcelada de um
bem, de modo que o respectivo custo de aquisição dilua-se em pagamentos antecipados,  no
montante total ou parcial. A entrega da mercadoria, no entanto, condiciona-se à quitação total do
seu  valor  ou  à  superveniência  de  premiação  do contratante,  que  se  dá  por  meio  de  sorteio
mensal, realizado na própria sede da empresa. Ao ser contemplado, o participante recebe o bem
quitado, desonerando-se do pagamento das eventuais parcelas remanescentes. 2. A Procuradora
da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que
a prática da ¿compra premiada¿ não é considerada atividade financeira (fls. 95/97). Concluiu que
a conduta poderia caracterizar crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51) ou,
eventualmente, estelionato (art. 171, CP). 3. De fato, conforme estudo do Grupo de Trabalho (GT)
de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (processo nº 1.00.000.008497/2014-62), a prática
denominada Compra Premiada não é consórcio (art. 2º da Lei nº 11.795/2008). Contudo, também
não configura Pirâmide Financeira. 4. Conforme o referido estudo, os elementos essenciais da
captação  antecipada  de  poupança  popular  são  encontrados  na  Compra  Premiada  (Leis  nº
5.768/71).  A  captação  antecipada  de  poupança  ocorre  quando  os  recursos  coletados  da
população são utilizados para entrega, apenas no futuro, daquilo que desejam os consumidores
que entregaram sua renda. Ao invés de juntarem eles próprios seus recursos para obtenção do
que desejam, fornecem numerário durante determinado período para que outrem se encarregue
de fazê-lo por eles. 5. A Compra Premiada, consoante conclusão do GT, envolve a captação e
administração  de  poupança  atípica.  Por  isso,  os  captadores  são  equiparados  a  instituições
financeiras  para  os  fins  do art.  1º,  caput,  da  Lei  7.492/86  (Lei  de Crimes Contra  o  Sistema
Financeiro Nacional), de modo que o seu desempenho sem autorização do Ministério da Fazenda
configura o crime previsto no art. 16 da referida Lei. 6. Tratando-se de crime contra o sistema
financeiro nacional, a atribuição para promover a persecução penal pertence ao Ministério Público
Federal.  7.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis callou de Araújo Sá,
vencido o relator, José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.

295. Processo: JF/VCQ/BA-INQ-0002538-
39.2012.4.01.3307

Voto: 7662/2014 Origem: GABPR022 - EDUARDO 
DA SILVA VILLAS BOAS



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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 16, LEI Nº
7.492/86). REVISÃO DE DECLÍNIO (E. Nº 32, 2ªCCR). ¿COMPRA PREMIADA¿. ESTUDO DO
GRUPO  DE  TRABALHO  DE  CRIMES  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
(PROCESSO Nº 1.00.000.008497/2014-62). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de
Compra Premiada. Trata-se de oferta pública de compra parcelada de um bem, de modo que o
respectivo custo de aquisição dilua-se em pagamentos antecipados, no montante total ou parcial.
A  entrega  da  mercadoria,  no  entanto,  condiciona-se  à  quitação  total  do  seu  valor  ou  à
superveniência de premiação do contratante, que se dá por meio de sorteio mensal, realizado na
própria sede da empresa. Ao ser contemplado, o participante recebe o bem quitado, desonerando-
se  do  pagamento  das  eventuais  parcelas  remanescentes.  2.  O  Procurador  da  República
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que a prática não
se confunde com a atividade de consórcio e também não se amoldaria à captação antecipada de
poupança popular ou venda mediante sorteio. Entendeu que a conduta caracterizaria a prática de
pirâmide financeira, configurando crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51)
ou, eventualmente, estelionato (art. 171, CP). 3. De fato, conforme estudo do Grupo de Trabalho
(GT) de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (processo nº 1.00.000.008497/2014-62), a
prática denominada Compra Premiada não é consórcio (art. 2º da Lei nº 11.795/2008). Contudo,
também  não  configura  Pirâmide  Financeira.  4.  Conforme  o  referido  estudo,  os  elementos
essenciais da captação antecipada de poupança popular são encontrados na Compra Premiada
(Leis nº 5.768/71). A captação antecipada de poupança ocorre quando os recursos coletados da
população são utilizados para entrega, apenas no futuro, daquilo que desejam os consumidores
que entregaram sua renda. Ao invés de juntarem eles próprios seus recursos para obtenção do
que desejam, fornecem numerário durante determinado período para que outrem se encarregue
de fazê-lo por eles. 5. A Compra Premiada, consoante conclusão do GT, envolve a captação e
administração  de  poupança  atípica.  Por  isso,  os  captadores  são  equiparados  a  instituições
financeiras  para  os  fins  do art.  1º,  caput,  da  Lei  7.492/86  (Lei  de Crimes Contra  o  Sistema
Financeiro Nacional), de modo que o seu desempenho sem autorização do Ministério da Fazenda
configura o crime previsto no art. 16 da referida Lei. 6. Tratando-se de crime contra o sistema
financeiro nacional, a atribuição para promover a persecução penal pertence ao Ministério Público
Federal.  7.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para dar continuidade à 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

296. Processo: 1.23.002.000385/2012-87 Voto: 7541/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 40
E 51, LEI 9.605/98). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93) E DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). ARQUIVAMENTO PREMATURO. ATRIBUIÇÃO
DO  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Trata-se  de  procedimento
investigatório criminal instaurado a partir de Autos de Infração lavrados pela ICMBio em razão de
exploração de floresta nativa, fora de reserva legal, de domínio privado, sem autorização do órgão
ambiental competente, na Zona de Amortecimento da Floresta Nacional do Tapajós, consistente
no corte de uma árvore de itaúba (art. 40, Lei 9.605/98) e de porte e utilização de motosserra, em
floresta, sem licença da autoridade ambiental, na mesma Zona de Amortecimento (art. 51, Lei
9.605/98). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em relação
ao  corte  da  árvore  por  considerar  que,  como  o  ICMBio  informou  que  as  coordenadas
mencionadas no auto de infração estavam erradas, não sendo possível identificar a localização
exata do ilícito, não há qualquer segurança para se aferir que a extração se deu em zona de
amortecimento ou em zona em que não haja autorização do órgão ambiental, entendendo estar
ausente  a  materialidade  do  delito.  Quanto  ao  uso  da  motosserra  promoveu  o  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 3. Ocorre que a Floresta Nacional do Tapajós é uma
unidade de conservação federal. 4. Segundo a Resolução CONAMA nº 428/2010 e os recentes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça há interesse da União nas ações decorrentes de
danos ambientais ocorridos em zona de amortecimento de unidade de conservação federal. 5.



Assim, considerando que há elementos que indicam que os crimes foram cometidos na zona de
amortecimento de unidade de conservação federal, considero prematuro o arquivamento parcial
do feito, uma vez que ainda existem diligências passíveis de identificar a exata localização da
infração,  e  inadequado  o  declínio  ao  Ministério  Público  Estadual.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com a 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com a designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal nos termos do
voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.

297. Processo: 1.14.000.000294/2014-32 Voto: 8498/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93 E ART. 28 DO CPP). AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO  QUANTO  À  EFETIVA  APLICAÇÃO  DE  SANÇÃO  ESPECÍFICA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Comunicação da 10ª Vara do Trabalho de
Salvador  acerca  da  suposta  prática  de  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP)  por  parte  do
representante  judicial  de  associação  demandada  nos  autos  de  reclamação  trabalhista.  2.  A
Procuradora  da  República  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  fulcro  no  princípio  da
subsidiariedade e na atipicidade da conduta, pois entende que o juiz poderia ter utilizado outros
recursos para combater a desobediência como a aplicação de sanções específicas previstas nos
arts. 17, IV, e 18, CPC. 3. Do exame dos autos verifica-se que o juiz trabalhista, sem êxito, tentou
obter  do  investigado,  representante  judicial  da  reclamada,  informações  relevantes  para  o
processo, tendo sido expedidas duas notificações para tanto. Em nenhuma das notificações o
magistrado fixou sanção específica, limitando-se a afirmar, na segunda notificação (fls. 09), que o
silêncio ou inércia do investigado importaria em crime de desobediência à ordem judicial previsto
no art.  330 do CP. 4.  Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

298. Processo: DPF/RN-00174/2014-IP Voto: 8762/2014 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lesão corporal, na forma tentada (CP, art. 129 c/c art. 14, II).
Relato de que servidor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte ¿ IFRN teria colocado uma
arma  branca,  tipo  punhal,  no  pescoço  do  representante.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Diligências. O fato teria ocorrido em razão de supostas ofensas
pessoais. O crime praticado pelo servidor, bem como eventual crime contra sua honra, não têm
qualquer  relação  com  o  exercício  do  cargo  público.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

299. Processo: DPF/RO-0369/2014-INQ Voto: 9184/2014 Origem: COJUD/PRRO - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RO



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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a organização do trabalho (CP, art. 203 e 205). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Conduta praticada em detrimento de um único trabalhador. São de
competência da Justiça Federal apenas os crimes que ofendem o sistema de órgãos e instituições
que preserva,  coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. Precedentes:  STJ - CC
200902161672,  Jorge  Mussi,  Terceira  Seção,  DJe  19/04/2010;  STJ  -  CC  135924/SP,  Nefi
Cordeiro,  Terceira Seção, DJe 31/10/2014. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, vencida a
relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, que juntou voto aos autos.

300. Processo: DPF/TO-00253/2014-INQ Voto: 8808/2014 Origem: GABPRM1-WJMJ - 
WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de invasão de terra pública (art. 20, Lei 4.947/66). Revisão de
declínio (Enunciado n° 33, 2ªCCR). Verificado que a terra supostamente invadida não pertence à
União.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

301. Processo: PRM/RIB-3407.2013.000532-2-INQ Voto: 8914/2014 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/RIBEIRAO PRETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Desobediência e desacato praticados contra funcionário do Aeropark, empresa
contratada pelo Departamento Aeroviário do Estado do Estado de São Paulo ¿ DAESP (arts. 330
e 331 do CP). Revisão de declínio (LC 75/93, art. 62, IV). Inocorrência de perigo concreto contra a
segurança aérea.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal (art. 109, V, CF/88). Homologação de 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

302. Processo: PRM/SJR-3409.2012.000394-5-INQ Voto: 8816/2014 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/SAO JOSE DO RIO 
PRETO

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

Ementa: Inquérito policial. Apreensão de medicamentos e produtos veterinários, de origem nacional, sem
licenciamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (art. 56 da Lei nº
9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). O fato de os medicamentos não terem
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não têm o condão, por si só, de
atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União ¿ in casu, mais
especificamente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ¿, o que não ocorre no
caso dos autos.  Somente se verificaria  a  competência  federal  se o crime atingisse a  própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União  ¿  caso,  por  exemplo,  o  agente  impedisse  ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão



responsável pelo registro de produtos veterinários farmacêuticos não atrai a competência federal
para  os  crimes  consistentes  na  comercialização  de  medicamentos  sem  o  devido  registro.
Ausência  de  indícios  de  internacionalidade  da  conduta.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça1. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

303. Processo: 1.11.001.000257/2014-26 Voto: 7852/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sobre abuso de autoridade supostamente praticado por policial
militar contra indígena. Revisão de declínio (Enunciado n° 32,  2ªCCR).  Ausência de questões
relacionadas a disputa sobre direitos indígenas.  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 Constituição da República de 1988. Competência da Justiça Estadual.
Precedentes jurisprudenciais ( STJ - CC: 115286 AM 2010/0227235-8, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/03/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
19/04/2011;  STJ  -  CC:  123016  TO  2012/0119013-6,  Relator:  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/08/2013;  STF -  AI-AgR:  496653 AP ,  Relator:  JOAQUIM BARBOSA, Data  de Julgamento:
06/12/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 03-02-2006 PP-00046 EMENT VOL-02219-
13 PP-02725 RT v. 95, n. 848, 2006, p. 497-498; STF - HC: 81827 MT , Relator:  MAURÍCIO
CORRÊA, Data de Julgamento: 28/05/2002, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 23-08-2002
PP-00115 EMENT VOL-02079-02 PP-00232). 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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou da votação  o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

304. Processo: 1.20.000.001873/2010-71 Voto: 132/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Inquérito Civil Público. Suposto crime de estelionato contra particular (art. 171, CP). Revisão de
declínio  (Enunciado n°  33,  2ªCCR).  Concessão fraudulenta  de empréstimos consignados,  por
instituições  financeiras  privadas,  para  desconto  em  benefícios  previdenciários,  sem  o
consentimento dos segurados. Prejuízo suportado unicamente por particulares. De acordo com a
Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008 (DOU de 19/05/2008), o INSS não
responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à
averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição financeira em relação
às  operações  de  consignação  de  desconto  para  pagamento  de  empréstimos  contraídos  nos
benefícios  previdenciários.  Essa  mesma  IN  dispõe  que  caberá,  exclusivamente  à  instituição
financeira, a responsabilidade pela devolução do valor consignado/retido indevidamente, no prazo
máximo de dois dias úteis da constatação da irregularidade. Inexistência de lesão à União ou a
qualquer  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Competência  da  Justiça
Federal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: CC: 125061 MG 2012/0216137-7, Relator:
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO,
Data  de  Publicação:  DJe  17/05/2013.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual. 

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.



305. Processo: 1.22.000.001788/2014-62 Voto: 8763/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sobre abuso de autoridade supostamente praticado por guardas
municipais  contra  indígenas.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Ausência  de
questões  relacionadas  a  disputa  sobre  direitos  indígenas.  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 Constituição da República de 1988. Competência da Justiça
Estadual. Precedentes jurisprudenciais (STJ - CC: 115286 AM 2010/0227235-8, Relator: Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  23/03/2011,  S1  -  PRIMEIRA SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 19/04/2011; STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Relator: Ministro MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  Data  de  Julgamento:  26/06/2013,  S3  -  TERCEIRA SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP , Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/12/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 03-02-2006 PP-00046 EMENT
VOL-02219-13 PP-02725 RT v. 95, n. 848, 2006, p. 497-498; STF - HC: 81827 MT , Relator:
MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 28/05/2002, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ
23-08-2002 PP-00115 EMENT VOL-02079-02 PP-00232). 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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, vencida a Dra. Raquel Elias Ferreiro Dodge, que juntou voto vencido. Participou da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

306. Processo: 1.22.013.000320/2014-10 Voto: 9183/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (art. 297, CP), cometido em
detrimento de junta comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de
registro de empresas mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional
do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal
para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem
sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC,
116529/MT,  Rel.  Min.  Humberto Martins,  DJe 03/05/2011,  CC 81261/BA,  Relator  Min.  Arnaldo
Esteves Lima, DJe 11//02/2009 e CC 109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 26/05/2010).  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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, vencida a
relatora, Dra. Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.

307. Processo: 1.26.000.003809/2014-35 Voto: 8889/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta apologia de crime ou criminoso (art.  287, CP) por meio da internet.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



308. Processo: 1.27.002.000197/2014-71 Voto: 9137/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de suposto exercício ilegal da medicina (art. 282, CP). Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  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: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

309. Processo: 1.29.005.000477/2014-85 Voto: 8860/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração
sexual (art. 228, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Notícia de induzimento e
atração da noticiante à prostituição. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

310. Processo: 1.33.004.000140/2014-55 Voto: 9182/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), cometido em detrimento de
junta comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de
empresas  mercantis  pela  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do  Departamento  Nacional  do
Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para
processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem
sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC,
116529/MT,  Rel.  Min.  Humberto Martins,  DJe 03/05/2011,  CC 81261/BA,  Relator  Min.  Arnaldo
Esteves Lima, DJe 11//02/2009 e CC 109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 26/05/2010).  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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, vencida a
relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada.

311. Processo: 1.34.001.001073/2014-89 Voto: 5933/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de porte de armas e contra a organização do trabalho. Revisão
de declínio  (Enunciado  nº  32).  Apreensão de armas de fogo  na sede  de entidade sindical  e
suposta disputa de representação sindical.  São de competência da Justiça Federal apenas os
crimes contra a organização do trabalho que ofendem o sistema de órgãos e instituições que
preserva, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. Precedente: CC 200902161672,
Jorge  Mussi,  STJ  Terceira  Seção,  DJE  19/04/2010.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Outras deliberações(Declínio)

Homologação de Arquivamento

312. Processo: DPF/DF-IPL-0802/2013 Voto: 8934/2014 Origem: SJUR/PRM-GO - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/LUZIÂNIA/FORMOSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Abertura de conta em agência da Caixa Econômica Federal ¿ CEF com uso de
documentos falsos em nome de terceiro. Suposto crime de falsificação de documento público e
uso de documento falso (art. 297 c/c o art. 304, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Realizadas  diligências  que  não  lograram  chegar  até  a  pessoa  do  falsário.  Ausência  de
elementos  mínimos  que  possibilitem  a  identificação  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  linha
plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

313. Processo: DPF/JFA-00545/2013-INQ Voto: 8775/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Investigada que, após ter sido aposentada por invalidez, em 1978, teria exercido
concomitantemente  com  o  recebimento  do  benefício,  atividade  remunerada  na  Prefeitura  de
Muriaé/MG, no período de 18.04.2005 a 30.04.2012. Suposto crime de estelionato previdenciário
(art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após ter a aposentadoria por
invalidez  suspensa  pelo  INSS,  a  investigada  ajuizou  ação  visando  o  restabelecimento  do
benefício, sem sucesso, demonstrando ignorância quanto à ilicitude da conduta e ausência de
má-fé.  Ausência  de dolo  específico  de fraudar.  Após o processo judicial,  passou a receber  a
aposentadoria por tempo de serviço, que foi requerida administrativamente. Com os descontos em
sua aposentadoria por tempo de serviço está ressarcindo o que foi indevidamente pago a título de
aposentadoria por invalidez. Inexistência de lesão à autarquia federal. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

314. Processo: DPF-PB-INQ-0355/2012 Voto: 8796/2014 Origem: SGD/PRPB - SETOR DE 
GESTÃO DOCUMENTAL/PRPB

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho em autos de Reclamação Trabalhista (art. 342
do Código Penal). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). As declarações prestadas pela
testemunha do  reclamante  quanto  à  jornada  de  trabalho  são  contraditórias  inclusive  com as
afirmações feitas pelo próprio reclamante. Ausência de aptidão para influenciar no deslinde do
feito.  Inexistência  de  potencialidade  lesiva.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  de
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



315. Processo: JF-AP-0000848-09.2015.4.01.3100-
INQ

Voto: 8757/2014 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Recebimento  indevido  de  R$
2.759,71,  entre  as  datas  de  1º/10/2004  e  30/04/2005,  pela  esposa  do  titular,  de  Benefício
Assistencial de Amparo ao Deficiente após o seu óbito, em 16/10/2004. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do
INSS. Valores sacados indevidamente que foram utilizados para custear despesas com o funeral
do titular do benefício. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

316. Processo: JF/BAR/BA-INQ-2006.33.03.001649-
1

Voto: 8834/2014 Origem: GABPRM001-MAC - 
MARCIO ALBUQUERQUE DE 
CASTRO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Supostos crimes de radiodifusão clandestina e de resistência (art.  329, CP).
Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  O  crime  de  radiodifusão  clandestina  já  foi
apurado em outro inquérito policial. Aplicação do princípio ¿ne bis in idem¿. Ausência de violência
ou  ameaça  aos  servidores  da  ANATEL.  Não  configurado  o  crime  de  resistência.  Ainda  que
configurado, o crime tem pena máxima prevista de 3 anos, sendo o prazo prescricional de 8 anos
(art. 109, IV, CP). Fatos ocorridos em junho de 2006. Decurso do prazo prescricional. Prescrição
da  pretensão  punitiva  estatal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

317. Processo: JF/EU/BA-INQ-2008.33.10.001242-0 Voto: 6837/2014 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEIXEIRA DE 
FREITAS

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta ocorrência dos crimes de invasão de terras da
União, do Projeto de Assentamento Corumbau, no Município do Prado/BA, e estelionato (Lei nº
4.947/66, art. 20 e art. 171, § 2º, I, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Notícia de que indígenas da etnia Pataxó teriam invadido lotes do assentamento e que estariam
arrendando parte da área a fazendeiros locais. Da oitiva dos supostos arrendatários, não restou
comprovada a prática de conduta tipica. No tocante ao possível crime de invasão de terras pelos
indígenas, os fatos são objeto de estudos, acompanhamento e atuação conjunta da FUNAI, do
INCRA, do MPF e das representações envolvidas, de modo que não é possível, ainda, fazer juízo
acerca de eventual prática delitiva, cuja persecução penal deverá ser postergada, no sentido de
melhor deslindar a questão e contemplar os direitos das comunidades afetadas. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

318. Processo: JF-SOR-INQ-0006995-
56.2013.4.03.6110

Voto: 8765/2014 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/SOROCABA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de prevaricação (CP, art. 319) ou de desobediência (art. 330,
CP). Notícia de que gerente da Caixa Econômica Federal não teria cumprido a determinação de
penhora do numerário existente na conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço



em nome de executado em ação alimentícia. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). A
situação descrita nos autos caracteriza o crime tipificado no art.  330 do CP. Cumprimento da
decisão judicial, ainda que de forma tardia. O investigado informou que o descumprimento inicial
ocorreu em razão das restrições previstas na Lei  nº  8.036/90.  Evidente ausência  de dolo  na
conduta investigada. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

319. Processo: SR/DPF/MG-00312/2013-INQ Voto: 8925/2014 Origem: NUCRIMEX/PRMG - 
NÚCLEO CRIMINAL 
EXTRAJUDICIAL DA PR/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140, CP) e de denunciação
caluniosa (art.  339,  CP) praticados contra  magistrado  federal.  Revisão de declínio  (E.  nº  32,
2ªCCR). Petição encaminhada por advogado da ex-esposa de magistrado federal ao Corregedor
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, na qual atesta desavença entre o juiz e sua ex-esposa
no curso de ação de divórcio. Afirma o causídico na referida petição que o ex-esposo de sua
cliente, o juiz federal, estaria se mostrando descontrolado. Calúnia, difamação e injúria. Crimes
cuja ação penal somente se procede mediante queixa (art. 145, CP). Ausência de atribuição do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal.  Denunciação  caluniosa.  Da  análise  dos
documentos  constantes  dos  autos,  observa-se  não  ter  sido  atribuída  conduta  tipificada  como
crime à suposta vítima da denunciação caluniosa. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do  feito.  Recebimento  do  declínio  de  atribuições  como  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

320. Processo: 1.00.000.006881/2014-21 Voto: 8861/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo
(art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC nº 75/93). Relatório de fiscalização
móvel do MTE não constatou a existência de trabalho em condições análogas à de escravo.
Verificadas apenas irregularidades trabalhistas.  Não configuração do crime. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

321. Processo: 1.02.002.000031/2014-24 Voto: 8048/2014 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento autuado a partir do encaminhamento de ofício
expedido  por  Delegado  da  Polícia  Civil  comunicando  o  cumprimento  do  mandado  de  prisão
preventiva expedido por Vara Federal em desfavor de réu de ação penal, acautelado no Complexo
Penitenciário de Bangu. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Verificada a inexistência
de  qualquer  ilegalidade  na  decretação  da  prisão  preventiva  do  acusado,  bem como na  sua
manutenção.  Interposto  recurso de Apelação pelo  réu em face da sentença condenatória.  Os
autos do processo penal já se encontram no TRF da 2ª Região para julgamento. Exaurimento do
objeto.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

322. Processo: 1.15.000.002797/2014-13 Voto: 8761/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e
sonegação de contribuição previdenciária (CP,  art.  337-A),  praticado,  em tese,  por  ex-gestora
municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Adesão ao programa de parcelamento
de  crédito  tributário  (Lei  nº  12.810/13).  Equiparação  ao  pagamento  para  fins  de  extinção  de
punibilidade. Na hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13,
que é o caso do autos, a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de
extinção da  punibilidade,  já  que as prestações não poderão ser  inadimplidas.  A ausência  de
pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal
de recursos do Fundo de Participação do Município, para sua quitação. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Ressalvada a possibilidade de desarquivamento dos autos em
caso de rescisão do parcelamento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

323. Processo: 1.15.002.001394/2014-29 Voto: 8819/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência de recebimento irregular de pensão pela
filha maior  após  óbito  do pai,  constatada  no âmbito  de processo  judicial  (art.  171,  §3º,  CP).
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Oficiada  para  que  informasse  acerca  da
existência  de  algum  benefício  irregular  de  pensão  recebido  pela  investigada,  a  agência
previdenciária competente informou que a representada não é titular de nenhum benefício de
pensão por morte ou de qualquer outro benefício, bem assim, não foram encontrados vínculos da
mesma  com  quaisquer  benefícios  ativos  na  condição  de  procurador  ou  representante  legal.
Ausência de justa causa para o prosseguimento deste 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

324. Processo: 1.19.000.001359/2014-81 Voto: 8168/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei  nº 7.492/86, art.  20).
Empresa privada que teria aplicado, em finalidade diversa,  recursos recebidos pelo Fundo de
Investimento  da  Amazônia  (FINAM),  o  que  acarretou  o  cancelamento  dos  incentivos  fiscais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre os anos de 1993 e 1996.
A última liberação de recursos, por parte do FINAM, em favor da empresa investigada, ocorreu em
27/12/1996. Pena máxima prevista de 6 anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art.
109, III). Decurso desse prazo. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



325. Processo: 1.22.002.000039/2014-06 Voto: 8803/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo
(art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC nº 75/93). Inexistência de trabalho em
condições  análogas  à  de  escravo.  Verificadas  apenas  irregularidades  trabalhistas.  Não
configuração do crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

326. Processo: 1.23.002.000220/2011-24 Voto: 8760/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), praticado, em tese, por
ex-gestor municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Adesão ao programa de
parcelamento de crédito tributário (Lei  nº 12.810/13). Equiparação ao pagamento para fins de
extinção de punibilidade. Na hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei
nº 12.810/13, que é o caso do autos, a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento
para fins  de  extinção  da  punibilidade,  já  que  as prestações não poderão ser  inadimplidas.  A
ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à
Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município, para sua quitação. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Ressalvada a possibilidade de desarquivamento
dos autos em caso de rescisão do parcelamento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

327. Processo: 1.23.005.000089/2013-37 Voto: 8150/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes tipificados no art. 299 do CP
e no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão de ter sido constatada a emissão de
Guias de Transporte Florestal supostamente falsas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Constatação de que terceiros teriam se aproveitado da ausência de comunicação entre os
sistemas eletrônicos da SEMA/PA e do IBAMA, bem como da dispensabilidade, à época dos fatos,
do ¿aceite¿ pela empresa compradora, para se passar por fictícios representantes de pessoas
jurídicas,  as  quais  se  apresentavam  como  compradoras  do  produto  florestal.  Ausência  de
elementos  mínimos  que  possibilitem  a  identificação  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  linha
plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação de 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

328. Processo: 1.26.005.000144/2014-68 Voto: 8818/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento de Investigação Criminal instaurado para apurar suposta fraude em detrimento da



OAB, nos autos de processo judicial cível, perpetrada, em tese, por pessoa que, embora tenha
assinado como advogado, seu nome e registro perante a OAB não teriam sido localizados no
cadastro  nacional  de  advogados.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  A notícia
inaugural  não  se  confirmou.  Ao  revés,  o  demandado  apresentou  certidão  da  Ordem  dos
Advogados do Brasil-PE atestando sua inscrição sob o nº 7.134 desde 24/09/1981 (fl. 34). Além
disso, o demandado representou a noticiante perante a OAB-PE Subseccional Garanhuns/PE (fls.
36/39) e apresentou queixa-crime, por denunciação caluniosa, à 135ª Circunscrição Policial de
Garanhuns/PE  (fls.  40/44).  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

329. Processo: 1.27.000.002116/2014-98 Voto: 8759/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque de 3 (três) parcelas de benefício previdenciário, após
o óbito da segurada, falecida em 09/07/2004. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que
permite  o  arquivamento  do  procedimento  quando não  houver  dolo  no  saque de  até  3  (três)
parcelas  de  benefício  previdenciário.  Manifesta  ausência  de  dolo  em  obter  vantagem  ilícita.
Ausência  de  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

330. Processo: 1.28.000.001420/2014-81 Voto: 8817/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (art. 289 do CP). Revisão de arquivamento (art.
62, IV, LC n° 75/93). O representante apresentou espontaneamente à Polícia Federal uma cédula
falsa de valor nominal de R$ 20,00, afirmando que a teria recebido como troco em um posto de
gasolina.  Ausência  de  dolo.  Não  foram  colhidos  indícios  suficientes  que  demonstrem  que  o
funcionário  ou  o  dono  do  estabelecimento  comercial  também  tenham  repassado  a  cédula
conhecendo  antecipadamente  sua  falsidade.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  à
deflagração da persecução penal e 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

331. Processo: 1.31.000.000610/2014-95 Voto: 4649/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de denunciação caluniosa (art. 339, CP) e
de falso testemunho ou falsa perícia (art.  342, CP). Revisão de arquivamento (art.  62,  IV, LC
75/93). Empregado público da EBCT representa em face de seu colega de trabalho, que teria
imputado-lhe  falsamente  o  crime  de  injúria,  ocasionando  a  instauração  de  investigação
administrativa em seu desfavor e teria confirmado as declarações falsas no bojo do processo
administrativo na condição de testemunha. O procedimento administrativo instaurado resultou na
aplicação de pena de suspensão de 15 dias de trabalho ao representante em razão do uso de
palavras  de  baixo  calão,  não  restando  comprovada  a  prática  de  ofensa  contra  colegas  de
trabalho.  Apesar  de  depoimentos  de  outras  pessoas  presentes  na  reunião  em que  os  fatos
ocorreram no sentido de que as palavras não foram dirigidas a nenhuma pessoa, é razoável que o
representado tenha tido interpretação diversa. Assim, não há como afirmar que este imputou ao



representante a prática de crime de que o sabia inocente, o que prejudica a análise da ocorrência
do  crime  de  falso  testemunho,  uma  vez  que  houve  depoimento  sobre  fato  evidentemente
controverso.  Ausência de indícios de crime e 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

332. Processo: 1.34.006.000271/2006-75 Voto: 9135/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Omissão  de  rendimentos  caracterizada  por  depósitos
bancários  de  origem  não  comprovada  na  conta  bancária  do  investigado,  relativo  aos  anos-
calendário  de  2001 a  2004.  Suposto  crime material  contra  a  ordem tributária  (art.  1º  da  Lei
8.137/90).  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  constituição
definitiva  do  crédito  tributário  e,  consequentemente,  de  condição  objetiva  de  procedibilidade.
Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Outras deliberações(Arquivamento)

333. Processo: 1.21.000.000418/2014-45 Voto: 8980/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação de representante, Tenente Coronel Médico do Exército Brasileiro,
segundo a qual, durante sua residência médica, alega ter sido vítima dos crimes de falsidade
ideológica (art. 299, CP) e de redução à condição análoga a de escravo (art. 149, CP). Alega
ainda ser vítima de perseguição por parte da Administração Militar em procedimento disciplinar
contra ele instaurado pela prática do crime militar de deserção, o que poderia configurar o crime
de  abuso  de  autoridade.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  nº  75/93).  Ausência  de
elementos  mínimos  que  justifiquem  a  persecução  criminal  quanto  ao  crime  de  falsidade
ideológica.  A simples alegação do representante de que foi  tratado de forma vexatória e que
sempre teve o menor salário no exercício de sua residência médica também não configura o crime
de redução à condição análoga a de escravo. Por fim, a submissão de servidor público a exame
pericial  e a exigência de apresentação de laudos de outros exames realizados para a devida
homologação de atestado médico não constitui exigência desarrazoada. Ausência de justa causa
para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  Afirma  o
representante,  ao final,  ter  presenciado crimes de pedofilia  e favorecimento à prostituição em
instituição médica particular onde trabalhou. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
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 quanto aos crimes de pedofilia e favorecimento à prostituição.

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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge.

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

334. Processo: JF/MG-0039040-79.2014.4.01.3800- Voto: 9011/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 



INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART.  299)  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).  UTILIZAÇÃO  DE  TRCT
ADULTERADO  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO
INDIRETO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LEI  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  PRATICADO  CONTRA
INTERESSE DA UNIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível
prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304),
em razão da utilização de documento inidôneo, qual seja, Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho ¿ TRCT com assinatura supostamente falsificada, perante a Justiça Trabalhista. 2. O
Ministério Público Estadual requereu o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o
processamento e julgamento do feito, tendo o Juízo Estadual acolhido o pedido e remetido os
autos à Justiça Federal.  3. O Procurador da República oficiante requereu que fosse suscitado
conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que falece a
competência da Justiça Federal para dar cabo às investigações, vez que não houve prejuízo para
entidade de direito público. 4. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do requerimento ministerial,
por entender que o fato em questão ocorreu perante Vara do Trabalho, sendo que a prática de
delitos  nos  autos  de  processo  trabalhista  compreende  afronta  aos  serviços  da  Justiça  do
Trabalho, órgão jurisdicional da União. 5. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de  Justiça,  quando  o  documento  falso  é  utilizado  como  meio  de  prova  perante  a  Justiça
Trabalhista, induzindo esta em erro, há ofensa a interesse da União, competindo à Justiça Federal
processar e julgar os fatos. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal, nos termos
do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

335. Processo: JF/CE-INQ-0013324-
74.2013.4.05.8100

Voto: 6983/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ¿LAVAGEM¿  OU  OCULTAÇÃO  DE  BENS,
DIREITOS E VALORES (LEI N° 9.613/98, ART. 1º, V). INFORMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO, EM
CONTA BANCÁRIA PESSOAL DE  CORRENTISTA DO  BANCO  DO  BRASIL,  DE  VALORES
ELEVADOS  E  INJUSTIFICADOS.  POSSÍVEL  ENVOLVIMENTO  DE  EMPRESAS
CONTRATANTES DE SERVIÇOS COM ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL. DISCORDÂNCIA ENTRE
MEMBRO  DO  MPF  E  JUIZ  FEDERAL,  QUANTO  AO  JUÍZO  COMPETENTE.  APLICAÇÃO
ANÁLÓGICA DO  ART.  28  DO  CPP,  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  N°  75/93.  INSISTÊNCIA NO
DECLÍNIO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir do envio de Relatório de Inteligência Financeira
do COAF ao MPF, para apurar a suposta prática de crime de lavagem de dinheiro perpetrado no
Município de Morada Nova/CE. 2. O Procurador da República oficiante requereu judicialmente a
declinação de competência da 11ª Vara Federal para a 15a Vara Federal da Subseção Judiciária
de Limoeiro  do Norte/CE,  ante  a  especialização desta  última Vara,  em razão do disposto  na
Resolução n° 10 de 2004, do TRF 5a Região. 3. Pedido indeferido pelo Juiz Federal da 11a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceará, que firmou sua competência, ante o disposto no art. 1º da
Resolução nº  10-A de 2003,  do TRF da 5a Região.  4.  Remessa dos autos à  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por aplicação analógica do disposto no art.
28 do Código de Processo Penal, c/c o art. 62, IV, da LC n° 75/93. 5. A especialização da 11a Vara
Federal, preconizada na Resolução n° 10 ¿ A de 2003, é restrita aos delitos consumados nos
municípios  sob  sua  área  de  jurisdição,  não  prevalecendo,  pois,  em detrimento  da  15a  Vara
Federal em Limoeiro do Norte/CE, criada pela Resolução n° 10/2004, cuja competência material é
plena  sobre  seu  território.  Precedente  do  TRF  da  5a  Região  (Processo  n°
00430140420134050000,  HC5290/CE,  Rel:  Des.  Federal  Joana  Carolina  Lins  Pereira
(convocada), Terceira Turma, DJE 18/12/2013). 6. Insistência no declínio, em razão de o Município
de Morada Nova/CE,  local  onde  ocorreram os  fatos,  estar  afeto  à  jurisdição  da 15ª  Vara  da
Subseção Judiciária do Ceará, conforme o disposto na Resolução n° 10 de 2004, do TRF 5a
Região.



Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

336. Processo: JF/MG-0042768-31.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 8967/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 C/C ART. 298
DO CP. PEDIDO DE DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. REVISÃO (ART. 28
DO  CPP,  POR  ANALOGIA).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  UTILIZAÇÃO  DE  RECEITAS
MÉDICAS FALSAS PARA LUDIBRIAR FISCALIZAÇÃO DA ANVISA. COMPETÊNCIA FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 304 c/c art.
298, ambos do CP, tendo em vista que fiscais da ANVISA teriam apreendido receitas médicas
falsificadas  em  várias  lojas  da  Drogaria  Pacheco.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuição, considerando que as receitas médicas falsas são documentos
particulares  e  que  o  simples  fato  de  o  ilícito  ter  sido  descoberto  pela  atividade  fiscalizatória
realizada pela ANVISA não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para a persecução
penal. 3. A Juíza Federal, por sua vez, discordou do declínio, por entender que as provas até
então colhidas demonstram que a falsificação das receitas médicas teve como escopo burlar a
ação fiscalizatória da autarquia federal, induzindo os fiscais da ANVISA a acreditarem que a venda
dos medicamentos controlados havia sido feita de forma regular, isto é, com a devida retenção
das receitas médicas. 4. Constatação de que a utilização das receitas médicas falsificadas tinha
por objetivo ludibriar atividade fiscalizatória da ANVISA, autarquia federal, vinculada ao Ministério
da Saúde, o que atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do
feito, nos termos do art. 109, IV, da CF. 5. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

337. Processo: JF/PR/APU-5002930-
74.2012.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 9146/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §3)  E  DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). FALSIFICAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS (GFIP). ARQUIVAMENTO INDIRETO (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NO ART.
28 DO CPP). SAQUES DE SEGURO-DESEMPREGO. OFENSA A INTERESSES E SERVIÇOS
DA  UNIÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta falsificação de Guia
de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social, visando saque indevido do FGTS.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao Ministério
Público Estadual, por entender que o crime foi praticado em detrimento de particulares, bem como
que não houve lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas
públicas 3. Discordância do Magistrado. 4. Os indiciados, ao utilizarem as contas vinculadas ao
FGTS para o intento criminoso, alterando informações de GFIP, depositando e sacando valores
decorrentes de fraude, ingressaram na esfera de interesses dos serviços da União e da Caixa
Econômica  Federal,  havendo,  ademais,  indícios  de  recebimento  de  valores  de  seguro-
desemprego diretamente relacionados aos saques do fundo de garantia. 5. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



338. Processo: JF-AÇA-0003667-98.2011.4.03.6107-
INQ

Voto: 8917/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E
241-B DA LEI N° 8.069/90. SUPOSTA DIVULGAÇÃO PELA INTERNET E ARMAZENAMENTO
EM MÍDIAS DE ARQUIVOS COM CONTEÚDO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28,  C/C  LC
75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática
dos crimes previstos  nos  arts.  241-A e  241-B da Lei  n°  8.069/90  (Estatuto  da Criança  e  do
Adolescente). 2. Relatado o Inquérito Policial, o Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, por ausência de indícios de autoria, entendendo que não há nenhuma diligência
complementar para imputar a responsabilidade do fato a quem quer que seja. 3. A Juíza Federal,
por sua vez,  discordou do arquivamento,  considerando que ¿...existem indícios suficientes de
autoria e materialidade a embasar o oferecimento da denúncia in casu, nos termos do disposto
pelo art.  41 do CPP...¿.  4. No atual  estágio da persecução criminal,  apenas seria admitido o
arquivamento, se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 5. Nos depoimentos juntados aos autos, os declarantes afirmaram a existência de dois
funcionários que também trabalharam na sala em que foram apreendidas as mídias com conteúdo
ilegal, sendo que, no último depoimento, foi afirmado que apesar de ambos já terem saído da
empresa, seus objetos de trabalho permaneceram no setor. 6. Com isso, ainda há diligências que
podem ser adotadas e que são capazes de auxiliar no aprofundamento das investigações, como,
por  exemplo,  a  oitiva  dos  demais  funcionários  que  trabalharam  no  setor.  7.  Por  força  dos
princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o
exaurimento das diligências capazes de 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 processo. 8. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

339. Processo: JF-AC-0003486-58.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 9002/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §3º).
REALIZAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA
TITULAR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART.
28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4
DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), em razão do recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular, que era pensionista do extinto Território
Federal do Acre. 2. Percepção indevida de apenas parte dos valores depositados após o óbito,
referentes aos meses 09/2012 e 10/2012. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, com fundamento na evidente ausência de dolo. 4. Discordância da Juíza Federal,
por  considerar  necessário  o  aprofundamento  das  investigações.  5.  Orientação  nº  04  da  2ª
CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na área criminal  no sentido de
dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação: i) relativas a fatos já
abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva,  cujo termo inicial  é a data do último saque
efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios previdenciários. 6. Verifica-se que referida Orientação também tem aplicação no caso
em análise,  que,  assim  como na  hipótese  de  estelionato  em detrimento  do  INSS (Autarquia
Federal), atinge o patrimônio da União, porém não restou caracterizada ação dolosa no saque
realizado. 7. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

340. Processo: JF-AC-0004049-52.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 8904/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FURTO (CP, ART. 155). SUBTRAÇÃO DE DOIS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DONGLES),  EM POSTO DE ATENDIMENTO DO TRE.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE
REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível crime de furto (CP, art. 155), em razão da subtração de dois equipamentos de
informática (dongles), em 23/12/2013, em posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do
Acre,  no  valor  de  R$  6.000,00  cada.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, por entender que, apesar das diligências realizadas, não há elementos suficientes
para apurar a autoria do delito ou meios possíveis para a sua determinação. 3. A Juíza Federal,
por sua vez,  discordou do arquivamento,  considerando que ainda há diligências possíveis  de
serem realizadas no intuito  de apurar  a  autoria  do crime investigado.  4.  No atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento, se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Verifica-se que foram apontadas
diligências que ainda podem ser adotadas e que seriam capazes de auxiliar no aprofundamento
das investigações,  como a oitiva  dos demais funcionários do Tribunal  Regional  Eleitoral  e da
empresa prestadora de serviços, a identificação e oitiva do vigia que não teria fechado a porta da
sala em que estavam os equipamentos, bem como outras diligências que forem consideradas
cabíveis  à elucidação do caso.  6.  Por  força dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal
Pública e do in dubio pro societate,  somente após o exaurimento das diligências capazes de
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 processo. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

341. Processo: JFCE/CTU-0000148-
79.2014.4.05.8104-PIMP

Voto: 8999/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
CRATEÚS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART.
171, §3º). REALIZAÇÃO DE SAQUE DE 01 (UMA) PARCELA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
APÓS  O  ÓBITO  DO  TITULAR.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DA  ORIENTAÇÃO  N°  4  DA  2ª  CCR.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de
Procedimento Investigatório instaurado para apurar a prática do crime de estelionato contra o
INSS (CP, art. 171, §3º), em razão do recebimento indevido de 01 (uma) parcela de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em  07/03/2011,  referente  à  competência  de
03/2011. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 3. Discordância do Juiz Federal, que
ressaltou não ser aplicável o princípio da insignificância ao crime em análise, bem como por não
ter sido realizada qualquer diligência pela Polícia Federal para localização do autor dos saques. 4.
Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na área
criminal no sentido de dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de
inquérito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação: i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no



saque de até três benefícios previdenciários. 5. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

342. Processo: JFCE/CTU-0000164-
33.2014.4.05.8104-PIMP

Voto: 9001/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
CRATEÚS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART.
171,  §3º).  REALIZAÇÃO  DE  SAQUE  DE  02  (DUAS)  PARCELAS  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DO  TITULAR.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA
DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em razão do recebimento indevido de 02 (duas)
parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 07/08/2004, referente às
competências  de  08/2004  e  09/2004.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, por ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF:  oferece  diretriz  aos
membros  do  MPF  que  oficiam  na  área  criminal  no  sentido  de  dispensar  liminarmente  a
instauração de investigação criminal  própria  ou de inquérito  policial  e  determinar,  se assim o
entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação:  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. 5. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

343. Processo: JF/CE-PIMP-0005576-
54.2014.4.05.8100

Voto: 8971/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART.
62, IV,  DA LC Nº 75/93.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º).
AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DA AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento indevido
de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 23/09/2003. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com fundamento no princípio da insignificância e na
ausência de indícios mínimos da autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No caso, os 04 (quatro) saques indevidos foram referentes
ao mês do óbito  da segurada (setembro/2003) e  aos meses seguintes (outubro,  novembro e
dezembro/2003). Entretanto, quase totalidade da parcela referente ao mês de setembro/2003 era
realmente devida, posto que o óbito da beneficiária ocorreu em 23/09/2003. 4. Orientação nº 04
da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na área criminal no sentido de
dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação: i) relativas a fatos já
abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva,  cujo termo inicial  é a data do último saque
efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios  previdenciários.  5.  As  diligências  realizadas  pelo  próprio  INSS não identificaram a
autoria do crime, bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual,
especialmente se considerado o longo tempo decorrido do último saque fraudulento (transcurso
de mais de dez anos,  o que faz esmaecer a  memória  dos fatos na lembrança de eventuais
testemunhas). 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

344. Processo: JF/CE-0000118-56.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8974/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N° 9.613/98, ART.
1°,  V).  ENVIO  DE  DINHEIRO  POR  MEIO  DOS  CORREIOS.  PROSSEGUIMENTO  NAS
INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE MPF E MAGISTRADO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (Lei  n°
9.613/98, art. 1°), em razão da notícia de que particular teria postado correspondência na agência
dos  Correios  contendo  a  quantia  de  R$  60.000,00.  2.  O  Procurador  Regional  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que a conduta investigada não constitui
crime  e  que  a  origem  do  dinheiro  apreendido  ficou  devidamente  comprovada  através  de
declaração de Imposto de Renda. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, por
reputar prematuro o encerramento das investigações, aduzindo que o fato de o investigado ter
declarado possuir a quantia em dinheiro não dá qualquer informação a respeito de sua origem,
posto que, para o Fisco, a origem do dinheiro é irrelevante. 4. O Procurador oficiante, embora
continuasse considerando que a origem do dinheiro estaria esclarecida, acatou o entendimento
esposado pelo Magistrado, no sentido de dar continuidade às investigações. 5. O Magistrado,
entendendo que o representante ministerial teria insistido no arquivamento, remeteu os autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em razão do disposto no art. 28 do CPP, c/c art. 62,
IV, da LC nº 75/93. 6. Não conhecimento da remessa, uma vez que não há divergência entre o
MPF e o Juiz Federal.

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  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

345. Processo: JF/CE-0000967-28.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8529/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DO ART. 20 DA LEI Nº 7.492/86. APLICAÇÃO, EM
FINALIDADE  DIVERSA  DA  PREVISTA  EM  LEI  OU  CONTRATO,  DE  RECURSOS
PROVENIENTES  DE  FINANCIAMENTO  CONCEDIDO,  NO  CASO,  PELO  FUNDO  DE
INVESTIMENTO DO NORDESTE ¿ FINOR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C
LC 75/93, ART. 62, IV). DILIGÊNCIAS. RECURSOS REPASSADOS NOS ANOS DE 1996 E 1997.
CONCLUSÃO DA PERÍCIA CRIMINAL DE QUE NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR DE MANEIRA
INEQUÍVOCA SE HOUVE OU NÃO IRREGULARIDADES APÓS O ANO DE 1997. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no
art. 20 da Lei nº 7.492/86, consistente na aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou
contrato,  de  recursos  provenientes  de  financiamento  concedido,  no  caso,  pelo  Fundo  de
Investimento do Nordeste ¿ FINOR. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento,
considerando que, após a realização das diligências cabíveis para verificar se houve desvio ou
irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo FINOR à empresa investigada
após  o  ano  de  1997,  a  perícia  criminal  concluiu  que  não  há  como  identificar  de  maneira
inequívoca se houve ou não irregularidade após o referido ano. 3. Discordância do Juiz Federal,
por vislumbrar a possibilidade de que os recursos tenham sido irregularmente aplicados em datas
não abrangidas pela prescrição. 4. Realização de diligências. Laudo de Perícia Criminal Federal
elaborado  pela  SETEC/SR/DPF/CE,  que,  após  analisar  toda  a  documentação  encaminhada
(constituída dos sete volumes do Apenso I), bem como realizar visita nas instalações da empresa
investigada,  concluiu  que não foi  possível  fazer  uma correspondência  entre  os equipamentos
adquiridos com recursos do FINOR em 1996 e 1997, já que não há identificação clara, tanto na
documentação  apresentada  (notas  fiscais),  quanto  nos  equipamentos  presentes  no  local  por
ocasião dos exames (placas de identificação). Ressaltou, ainda, a impossibilidade de qualquer
conclusão inclusive quanto à propriedade dos equipamentos e aos recursos utilizados para as
aquisições. 5. Não se vislumbram outras diligências capazes de modificar o panorama probatório



atual,  o  que torna  injustificável  o  prosseguimento  da persecução criminal,  sendo certo  que o
arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia  de  novas  provas  quanto  a  eventuais  fatos  ocorridos  em período  não  abrangido  pela
prescrição (CPP, art. 18). 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

346. Processo: JF/CE-0004562-35.2014.4.05.8100-
PIMP

Voto: 8968/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART.
171,  §  3º).  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  04  (QUATRO)  PARCELAS  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO
CPP C/C  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  AUSÊNCIA DE  AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de
estelionato  previdenciário,  tipificado  no  art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal,  consistente  no
recebimento indevido de 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular,
ocorrido em 09/06/2003, sendo que a primeira parcela era parcialmente devida. Último saque
ocorreu em 01/10/2003. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Considerando o recebimento irregular do benefício por 04 (quatro)
meses e a  relevância  do bem jurídico  protegido,  não  é razoável  a  aplicação do princípio  da
insignificância. 4. Todavia, as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria
do  crime,  bem como não  há  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual,
especialmente se considerado o longo tempo decorrido do último saque fraudulento (transcurso
de mais de onze anos,  o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança de eventuais
testemunhas). 5. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

347. Processo: JF/CE-0004928-74.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8973/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 16 (dezesseis) sementes da planta de espécie Cannabis
sativa, conhecida como maconha. 2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o
arquivamento  com  fundamento  na  atipicidade  da  conduta.  3.  O  Juiz  Federal  indeferiu  o
arquivamento por entender que as sementes de maconha são matéria-prima para a produção de
maconha, enquadrando-se, assim, no tipo previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06.
Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93.  4.  Embora  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  ¿a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta¿ (HC nº 100.437/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a



conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  7.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.  8.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

348. Processo: JF/CE-0012995-77.2004.4.05.8100-
INQ

Voto: 8877/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N° 9.613/98,
ART. 1°), DE SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA (LEI N° 8.137/90, ART. 1°) E DE EVASÃO DE DIVISAS
(LEI  N°  7.492/86,  ART.  22).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ
FEDERAL.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/98,
art. 1°), de sonegação tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°) e de evasão de divisas (Lei n° 7.492/86,
art. 22), em razão da constatação de movimentações financeiras atípicas de indivíduos ligados à
determinada  pessoa  jurídica,  no  período  de  24/06/2003  a  31/12/2003.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  estarem ausentes  os  elementos
necessários à deflagração da persecução penal em juízo, em razão da falta de dados objetivos
idôneos à configuração da materialidade delitiva. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do
arquivamento, considerando que ainda há diligências possíveis de serem realizadas, sendo que o
transcurso do tempo não é motivo suficiente para determinar  o arquivamento do inquérito  no
presente caso. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento,
se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em
que a própria perícia técnica informou haver a possibilidade de adoção de medidas capazes de
auxiliarem no aprofundamento das investigações. 5. Em que pese o lapso temporal já decorrido,
verifica-se que foram apontadas diligências que ainda podem ser adotadas e que seriam capazes
de auxiliar no aprofundamento das investigações, como a apuração da movimentação financeira
efetiva, com apontamento de testemunhas e direcionamento de possíveis oitivas. 6. Por força dos
princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o
exaurimento das diligências capazes de 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 processo. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

349. Processo: JF/LAG/SC-INQ-5002310-
69.2011.4.04.7206 - Eletrônico 

Voto: 8966/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM CTPS (ART.  297,  §3º,  INC.  II).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, LC Nº 75/93). ENCERRAMENTO
PREMATURO  DAS  INVESTIGAÇÕES.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  ofício
encaminhado por Magistrado trabalhista à Delegacia de Polícia Federal de Lages/SC, noticiando a
suposta prática do crime previsto  no art.  297,  § 3º,  II,  do CP. 2.  O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  na  evidente  ausência  de  dolo  e  por



entender que não houve prejuízo aos empregados ou à Previdência Social. 3. A Juíza Federal, por
sua vez, discordou da promoção de arquivamento, por considerar existente indícios suficientes de
dolo na conduta, aduzindo que os investigados tinham plena consciência de que as informações
apostas nas CTPS eram falsas. Ressaltou, ainda, que, por se tratar de crime formal, não se exige
resultado  naturalístico.  4.  Crime  de  natureza  formal,  não  exigindo  resultado  naturalístico
consistente  em  prejuízo  aos  empregados  ou  à  Previdência  Social,  uma  vez  que  o  bem
juridicamente tutelado pela norma é a fé pública. Precedente do STJ. 5. Em relação ao dolo, a
ausência  ou não da intenção de se praticar algum crime pelos representantes das empresas
investigadas,  somente  poderá  ser  demonstrada  no  curso  da  instrução  criminal,  quando  se
oportunizará a completa produção de provas,  submetidas ao contraditório e ampla defesa.  6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

350. Processo: JF-LIM-INQ-0007558-
48.2013.4.03.6143

Voto: 8965/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 43ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
LIMEIRA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do Código Penal. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 33 (trinta e três) maços de
cigarro de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a
conduta investigada. 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

351. Processo: JF/PSS-0000192-11.2014.4.01.3804-
INQ

Voto: 9006/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PASSOS/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME PREVISTO NO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.176/91.
MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática do
crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.176/91, tendo em vista que particular teria adquirido de
terceiros pedras de quartzito, no dia 11/03/2004, mesmo ciente da extração irregular do mineral. 2.
Promoção  de  arquivamento  do  inquérito  com  base  na  prescrição  virtual  ou  antecipada  da
pretensão punitiva. Discordância do Magistrado. 3. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão:  ¿Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência¿. 4. Incidência da Súmula nº 438
do STJ: ¿É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal¿.
5. No caso, a consumação do delito teria ocorrido em março de 2004. Tendo em vista que a pena
máxima cominada para o crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.176/91, é de 5 (cinco) anos de
detenção, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, que será atingido somente em março de
2016. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à
persecução penal.



Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

352. Processo: JF-RIB-0002708-40.2014.4.03.6102-
PCD

Voto: 8509/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar a prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do
Código Penal. 2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento, com fundamento
no  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  É  certo  que  a  natureza  do
produto  introduzido  clandestinamente  no  país  ¿  cigarros  ¿  impõe  maior  rigor  na  adoção  do
princípio  da insignificância,  dado o seu efeito  nocivo à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido
controle em sua comercialização no território nacional.  5. No presente caso, entretanto, foram
apreendidos apenas 11 (onze) maços de cigarro  de origem estrangeira  e  não há registro  de
reiteração, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada.
6. Insistência no pedido 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

353. Processo: JF-RIB-0002858-21.2014.4.03.6102-
INQ

Voto: 8996/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do Código Penal. 2. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 20 (vinte) maços de cigarro
de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta
investigada. 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

354. Processo: JF-RJ-PIMPCR-0021304-
95.2014.4.02.5101

Voto: 8998/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA (LEI
N° 8.137/90, ART. 1°). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62,
IV).  AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  DE  CRÉDITO  DEFINITIVAMENTE  CONSTITUÍDO.
RECEITA  FEDERAL  DEVIDAMENTE  NOTIFICADA  ACERCA  DO  FATO.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  a  partir  de  denúncia
formulada por particular, noticiando a possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei n°
8.137/90, art. 1º). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por
entender  necessário  o  esgotamento  da  via  administrativa  antes  da  persecução  penal.  Após,
expediu  ofício  à  Receita  Federal,  encaminhando  cópia  integral  dos  autos,  para  que  avalie  o



interesse na abertura  de procedimento fiscal.  3.  O Juiz  Federal,  por  sua vez,  não acolheu a
manifestação ministerial, em razão da Procuradora oficiante ter deixado à cargo da Receita avaliar
a oportunidade e a conveniência de iniciar ação fiscal ao invés de determinar a sua instauração. 4.
Não há constituição definitiva de crédito tributário e a Receita Federal do Brasil já foi devidamente
notificada acerca do fato, sendo que eventual constituição do crédito tributário ensejará posterior
envio  ao  MPF  da  respectiva  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais.  5.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

355. Processo: JF-RJ-2009.51.01.800004-7-INQ Voto: 8592/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  CONTRABANDO  OU
DESCAMINHO PREVISTO NO ART. 334, DO CÓDIGO PENAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE
MERCADORIA ESTRANGEIRA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  MATERIALIDADE  EVIDENCIADA.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAR A AUTORIA. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de descaminho (CP, art.
334).  Apreensão  de  07  (sete)  caixas,  provenientes  dos  Estados  Unidos,  contendo  materiais
eletrônicos e  de  informática,  tendo  como destinatário  pessoa localizada em bairro  do Rio  de
Janeiro.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com
fundamento na impossibilidade de se determinar a autoria delitiva, bem como, no decurso do
tempo até possível sentença condenatória, considerando a pena mínima abstrata cominada ao
delito,  e  antevendo  a  prescrição  em  perspectiva.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  Este
Colegiado entende pela impossibilidade jurídica da aplicação da prescrição da pretensão punitiva
em perspectiva, virtual ou antecipada (Enunciado n° 28 desta 2ª CCR; Súmula n° 438 do STJ e
jurisprudência  do STF).  6.  Fatos  ocorridos no  ano  de 2008,  sendo que  o delito  prescreverá,
considerando a pena máxima em abstrato, apenas em 2016. 7. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento, se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou
da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

356. Processo: JF-RJ-2014.51.01.024240-2-PIMPCR Voto: 8991/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  CP,
ART. 299. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART.
28,  C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CRIME QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DA
EFETIVA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. POTENCIALIDADE
LESIVA DO DOCUMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Procedimento investigatório  instaurado
para apurar suposta prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, tendo em vista que
particular teria apresentado procuração falsa nos autos de ação judicial em trâmite na 1ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, passando-se por representante legal da parte ré. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na atipicidade, por entender que
a conduta investigada não ostentou qualquer potencialidade lesiva Discordância do Magistrado.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara para o exercício de sua função revisional, nos termos do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O crime de falsidade ideológica consuma-se com



a simples inserção do falso no documento, não se exigindo, portanto, para sua configuração, a
efetiva ocorrência de prejuízo. 4. A apresentação de procuração falsa nos autos do processo nº
0028422-36.1988.4.02.5101, em trâmite na 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tinha o condão de
prejudicar o discernimento do magistrado na análise e processamento do feito, o que demonstra a
potencialidade  lesiva  da  conduta  investigada.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

357. Processo: JF/SP-0002280-15.2014.4.03.6181-
PCD

Voto: 8993/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. CP, ART. 334. MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do
crime de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do Código Penal. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3.
Discordância do Magistrado. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 3 (três) maços de cigarro de
origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta
investigada. 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

358. Processo: JF/SP-0002802-42.2014.4.03.6181-
PCD

Voto: 8994/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. CP, ART. 334. MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do
crime de contrabando, tipificado no art. 334, § 1º, ¿c¿, do Código Penal. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3.
Discordância do Magistrado. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país ¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 27 (vinte e sete) maços de
cigarro de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a
conduta investigada. 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

359. Processo: JF/SP-0011244-31.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 9004/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE



COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 15 (quinze) sementes da planta de espécie Cannabis
sativa,  conhecida  como  maconha.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com  fundamento  na  atipicidade  da  conduta.  3.  O  Juiz  Federal  indeferiu  o
arquivamento por entender que ¿a importação de sementes de qualquer planta utilizada para a
produção de substâncias entorpecentes é considerado crime pelo nosso ordenamento jurídico¿.
Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93.  4.  Embora  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  ¿a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta¿ (HC nº 100.437/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  7.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.  8.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

360. Processo: JF/SP-0015824-07.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 9005/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 15 (quinze) sementes da planta de espécie Cannabis
sativa,  conhecida  como  maconha.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com  fundamento  na  atipicidade  da  conduta.  3.  O  Juiz  Federal  indeferiu  o
arquivamento por entender que ¿a importação de sementes de qualquer planta utilizada para a
produção de substâncias entorpecentes é considerado crime pelo nosso ordenamento jurídico¿.
Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93.  4.  Embora  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  ¿a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta¿ (HC nº 100.437/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  7.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo



e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.  8.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

361. Processo: JF/SP-0016403-52.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8960/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). USO
DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  CONDUTA QUE  SE  SUBMETE,  EM  TESE,  AO  TIPO  PREVISTO  NA LEI  Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente em suposto
financiamento  fraudulento  para  aquisição  de  veículo.  2.  O Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do inquérito em relação ao crime previsto no art. 19 da Lei n° 7.492/86,
aduzindo que a ação criminosa não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional, que é o bem
jurídico  tutelado  pela  norma  penal.  Em  consequência,  requereu  que  fosse  declarada  a
incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do crime remanescente
(CP, art.  171),  com a remessa dos autos à Justiça Estadual 3. A Juíza Federal,  por sua vez,
discordou das razões do órgão ministerial,  consignando que não há que se falar em falta de
ofensa  ao  sistema  financeiro  nacional,  pois  reiteradas  ações  desse  tipo  desestabilizam  a
confiabilidade das instituições que compõem o SFN, podendo implicar, inclusive, em alterações na
política de como é tratado este tipo de mútuo. 4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo
teria finalidade certa, consistente na aquisição de um automóvel, fato que se amolda no conceito
de financiamento, e não no de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 5. A
obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada
¿ com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas ¿ configura, em
tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de estelionato), cabendo à Justiça
Federal  processar e julgar  o crime em apuração. Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC
121.224/SC). 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

362. Processo: TRF5-0000708-15.2014.4.05.8300-
ACR

Voto: 8972/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART.
342). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO DO
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). POTENCIALIDADE LESIVA DO
DEPOIMENTO  PRESTADO.  CONTRARIEDADE  JURIDICAMENTE  RELEVANTE  PARA
SOLUCIONAR A LIDE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar
possível  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  2.  Em relação  a  determinada
testemunha, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na
ausência de dolo. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, por entender que a
investigada tinha consciência de que faltava com a verdade em seu depoimento, haja vista a falta
de  qualquer  razoabilidade  nas  suas  declarações  e  o  nervosismo  demonstrado  quando
questionada de forma mais incisiva. 4. Para a configuração do crime de falso testemunho, não se
exige a  efetiva influência  na decisão judicial.  Basta  a existência  de potencialidade lesiva das



declarações prestadas pela testemunha. Precedentes do STF e STJ. 5. A conduta se revestirá de
potencialidade lesiva sempre que versar sobre fato juridicamente relevante e estiver apta a influir
no deslinde do processo, o que se verificou no caso destes autos, em que foi constatado que a
testemunha foi  totalmente contraditória sobre questão crucial  da lide.  6.  Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

363. Processo: JF/ES-0007516-91.2012.4.02.5001-
CR.AMB.

Voto: 9140/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: AÇÃO PENAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (LEI Nº 9.605/98, ART. 34) E COM UTILIZAÇÃO
DE PETRECHO NÃO PERMITIDO (LEI Nº 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II).
CRIMES  AMBIENTAIS  PRATICADOS  EM  CONCURSO  FORMAL  (CP,  ART.  70).  NÃO
ATENDIMENTO  DOS  REQUISITOS  PREVISTOS  NO  ART.  89  DA  LEI  Nº  9.099/95.
IMPOSSIBILIDADE  DA SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  1.  Oferecimento  de
denúncia pelo MPF, uma vez que os investigados teriam sido flagrados praticando pesca sem
licença do órgão competente, com a utilização de petrecho não permitido e em local proibido. 2.
Em razão da existência de ação idêntica, que tramitava na 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, o
Juiz  Federal  acolheu  a  exceção  de  litispendência  apresentada  pela  defesa,  e  firmou  a
competência  da  Justiça  Federal  para  análise  do  feito,  tendo  em vista  que  os  delitos  teriam
ocorrido em faixa pertencente ao mar territorial, área de domínio da União, nos termos do art. 20,
VI, da CF. 3. Conquanto tenha sido formulada proposta de suspensão condicional do processo
nos autos da ação penal que tramitou perante a Justiça Estadual, o Procurador da República,
considerando  a  incompetência  absoluta  da  3ª  Vara  Criminal  de  Vila  Velha/ES,  requereu  a
anulação da proposta do benefício, por entender que sua aplicação não é possível, em virtude da
Súmula  243  do  STJ.  4.  O Juiz  Federal,  por  sua  vez,  discordou  da  manifestação  ministerial,
aduzindo que a anulação do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo
violaria  a  proibição  da  reformatio  in  pejus.  5.  Procuradora  da  República  opôs  embargos  de
declaração, alegando que, havendo discordância quanto ao oferecimento da proposta de sursis,
não pode o juiz suprir a negativa ministerial, devendo aplicar o art. 28 do CPP. 6. O Magistrado,
acolhendo parcialmente os embargos, remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão, nos termos do artigo 28 do CPP. 7. Os atos decisórios praticados por órgão jurisdicional
absolutamente incompetente podem ou não ser aproveitados. A ratificação desses atos, ainda que
sejam  favoráveis  ao  réu,  vai  depender  da  apreciação  meritória  do  magistrado  competente.
Precedentes do STF. 8. Levando em consideração a prática das infrações penais em concurso
formal, o benefício não deve ser aplicado, por não estar preenchido os requisitos do art. 89 da Lei
nº 9.099/95, uma vez que a pena mínima ultrapassa o patamar de 01 (um) ano, em decorrência
do  aumento  da  pena  mais  grave  de  1/6  até  metade,  ou  do  somatório  das  penas,  conforme
disposto  no  art.  70  do  CP.  9.  Insistência  no  não  oferecimento  de  proposta  de  suspensão
condicional do processo. Prosseguimento do feito em seu ordinário procedimento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

364. Processo: JF/PSA-INQ-0001668-
03.2013.4.01.3810

Voto: 9158/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
POUSO ALEGRE/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  RADIODIFUSÃO.  FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP,  C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  CRIME
PREVISTO  NO  ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PROPOSTA  DE
TRANSAÇÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1.  Inquérito Policial
instaurado  para  apurar  a  exploração  clandestina  (sem  autorização  legal)  de  emissora  de
radiodifusão.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  ofereceu  denúncia  em  desfavor  do
investigado,  entendendo que  o fato  narrado  configura  o  crime previsto  no art.  183  da  Lei  nº
9.472/97. 3. O Juiz Federal, por sua vez, conferiu nova capitulação jurídica aos fatos narrados,
enquadrando-os no art. 70 da Lei n° 4.117/62, de menor potencial ofensivo, e remeteu os autos ao



MPF  para  manifestação  sobre  a  possibilidade  de  eventual  proposta  de  transação  penal  ou
suspensão condicional do processo, tendo, inclusive, designado audiência para esse fim. 4. O
Representante Ministerial não concordou com o entendimento esposado pelo Magistrado e, por
essa  razão,  interpôs  Recurso em Sentido Estrito  contra  a  decisão  judicial.  5.  O Juiz  Federal
rejeitou liminarmente, por inadequação formal, o RESE, bem como encaminhou os autos a esta 2ª
CCR/MPF, por aplicação analógica do art.  28 do CPP, por entender que ocorreu uma recusa
implícita quanto à proposta de suspensão condicional do processo ou eventual transação penal,
em razão da ausência injustificada do MPF na audiência realizada em 12/09/2013. 6. O agente
que opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o crime descrito
no art. 183 da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a
habitualidade da conduta. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR. 7. Insistência na negativa da
proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo, com o imediato retorno dos
autos à origem para que seja dado prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  na
negativa da proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo, com o imediato
retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento à persecução penal, nos termos
do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

365. Processo: JF/SP-0002152-92.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 9007/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  RADIODIFUSÃO.  FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELA MAGISTRADA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP,  C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  CRIME
PREVISTO NO  ART.  183  DA LEI  Nº  9.472/97.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a
exploração clandestina (sem autorização legal) de emissora de radiodifusão, mediante a utilização
de transmissor com frequência de operação de 103,9MHz e potência de 90W. 2. O Procurador da
República oficiante, considerando que o fato narrado configura o crime previsto no art. 70 da Lei
n° 4.117/62, de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não excede a dois anos, requereu
judicialmente certidões de antecedentes criminais em nome dos investigados, visando verificar o
cabimento da proposta de eventual transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95. 3. A
Juíza Federal, por sua vez, conferiu nova capitulação jurídica ao fato narrado, enquadrando-o no
art. 183 da Lei nº 9.472/97, e, assim, discordou da possibilidade de aplicação de transação penal.
4. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, a fim de que se manifeste quanto à capitulação dos fatos.
5. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o
crime descrito no art. 183 da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão
competente  e  a  habitualidade  da  conduta.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR.  6.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução
criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

366. Processo: JF/ES-2015.50.01.000703-8-AP Voto: 8977/2014 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/CARUARU

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
ESTELIONATO  CONTRA  A  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  (ART.  171,  §3º,  DO  CP).  CRIME
CONTINUADO.  A  COMPETÊNCIA  É  FIRMADA  PELA  PREVENÇÃO  (ART.  71,  CPP).
ATRIBUIÇÃO DA SUSCITADA. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do
crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, CP), tendo em vista que a investigada teria
requerido ilegalmente à autarquia previdenciária aposentadoria por exercício de atividade rural,



em 03/08/2005, na APS de Surubim/PE, utilizando-se de declarações falsas. 2. A Procuradora da
República  suscitada,  na  Procuradoria  da  República  no  Espírito  Santo,  declinou  de  suas
atribuições em favor da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE por considerar
que o Juízo competente para processar e julgar o feito é do local onde ocorreu o primeiro saque
fraudulento.  3.  O  Procurador  da  República  suscitante,  oficiante  na  PRM  de  Caruaru/PE,
entendendo que o crime se consumou em todos os locais onde houve a percepção do benefício
indevido,  observou  que  a  competência  deve  ser  fixada  pela  prevenção  e  pugnou  pelo
reconhecimento da atribuição da Procuradoria da República no Espírito Santo, uma vez que foi
esta que primeiro tomou conhecimento dos fatos. 4. Observa-se que é caso de crime continuado
(art. 71, CP), sendo que o artigo 71 do Código de Processo Penal estabelece que no caso de
crime continuado, praticado em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á
pela prevenção. 5. Desse modo, tendo em vista que a Procuradora da República suscitada é
preventa, conclui-se pela atribuição desta para prosseguir na persecução penal. 6. Conhecimento
e procedência do conflito negativo de atribuições.  A atribuição para prosseguir  na persecução
penal pertence à Procuradora da República suscitada, atuante na Procuradoria da República no
Espírito Santo.

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  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

367. Processo: JF/PSA-INQ-0000049-
04.2014.4.01.3810

Voto: 8900/2014 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.
APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIAS  ENTORPECENTES  ORIUNDAS  DO  EXTERIOR.
APREENSÃO  ALFANDEGÁRIA  EM  SÃO  PAULO/SP.  LOCAL  DA  CONSUMAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput,
c/c art. 40, inc. I), decorrente da apreensão de substâncias entorpecentes, em uma encomenda
oriunda do exterior  e  destinada  a Itanhandu/MG. 2.  A Procuradora da  República oficiante  na
PR/SP requereu  judicialmente  a  declinação  de  competência  em favor  de  uma das  Varas  da
Justiça  Federal  competente  territorialmente  em  relação  ao  Município  de  Itanhandu/MG,  ao
entendimento de que o delito a ser apurado teria se consumado no local de destino da droga. O
Juízo da Seção Judiciária de São Paulo deferiu o pleito ministerial, remetendo os autos à Justiça
Federal  em  Pouso  Alegre/MG,  cuja  jurisdição  abrange  o  Município  de  Itanhandu/MG.  3.  O
Procurador da República  em Pouso  Alegre/MG, por  sua  vez,  requereu  à 2ª  Vara  Federal  da
Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG que suscitasse conflito negativo de competência, ao
argumento de que nos casos de importação de droga, via postal, interceptada pelas autoridades
alfandegária e policial, ter-se-ia por competente o juízo em que ocorreu a apreensão. 4. O Juiz da
2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, entendendo não se tratar de conflito
de competência, uma vez que não houve qualquer ato materialmente judicial praticado nos autos,
indeferiu o pedido ministerial, intimando o MPF da decisão. 5. O Procurador da República em
Pouso Alegre/MG requereu, então, que a manifestação fosse recebida como conflito negativo de
atribuições.  6.  Conhecimento  da  remessa  como  conflito  de  atribuições  entre  membros  do
Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/93, tendo em vista tratar-se de
inquérito policial, não havendo que se falar em competência pois não inaugurada a fase judicial. 7.
Para  a  consumação  do  crime  em  comento  é  desnecessário  que  a  substância  entorpecente
enviada chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito. Aplicação do
art. 70 do CPP. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº 132.897/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC nº 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2011. 8.
Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo/SP  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



368. Processo: 1.00.000.010373/2014-47 Voto: 8486/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.
APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ORIUNDAS DO EXTERIOR (HOLANDA).
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. APREENSÃO
ALFANDEGÁRIA  EM  SÃO  PAULO/SP.  LOCAL  DA  CONSUMAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposto
crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art.  33, caput, c/c art.  40, inc. I),
decorrente da apreensão de substâncias entorpecentes, em uma encomenda oriunda da Holanda
e destinada a Itajaí/SC. 2. O Procurador da República oficiante na PR/SP requereu judicialmente a
declinação de competência em favor da Seção Judiciária de Santa Catarina, ao entendimento de
que o delito a ser apurado teria se consumado no local de destino da droga. 3. O Juízo da Seção
Judiciária de São Paulo deferiu o pleito ministerial, determinando a remessa dos autos à Justiça
Federal de Itajaí/SC. 4. O Procurador da República em Santa Catarina requereu à 1ª Vara Federal
da  Subseção  Judiciária  de  Itajaí/SC  que  suscitasse  conflito  negativo  de  competência,  ao
argumento de que nos casos de importação de droga, via postal, interceptada pelas autoridades
alfandegária e policial, ter-se-ia por competente o juízo em que ocorreu a apreensão. 5. O Juiz da
1ª  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Itajaí/SC,  compreendendo  que  todos  os  atos  de
execução para a obtenção da droga teriam se dado em Itajaí/SC, firmou sua competência para o
feito,  posteriormente encaminhado à 2ª  CCR. 6.  Conhecimento da remessa como conflito  de
atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/93,
tendo em vista tratar-se de inquérito policial, não havendo que se falar em competência pois não
inaugurada a fase judicial. 7. Para a consumação do crime em comento é desnecessário que a
substância  entorpecente  enviada  chegue  ao  seu  destinatário,  o  que  configuraria  mero
exaurimento do delito. Aplicação do art. 70 do CPP. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº
132.897/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC nº 109.646/SP, Rel. Min. Og
Fernandes,  DJe  01/08/2011.  8.  Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em São
Paulo/SP para prosseguir na persecução criminal.

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  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

369. Processo: 1.01.004.000149/2014-70 Voto: 8585/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE  ATRIBUIÇÕES (LC N°  75/93,  ART.  62,  VII).
POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  PREVISTO  NA  LEI  N°  9.613/98,  COM  SUPOSTO
ENVOLVIMENTO  DE  DEPUTADO  ESTADUAL.  CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA
DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA  PRR  DA  1ª  REGIÃO  PARA  DAR  CONTINUIDADE  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de
Relatório  de  Inteligência  Financeira,  comunicando  uma  série  de  movimentações  financeiras
suspeitas por meio de ex-coordenador de Fundo Municipal de Saúde, o que poderia indicar a
prática do crime previsto na Lei n° 9.613/98. 2. Os fatos ocorreram no período de 01/2011 a
07/2013,  atingindo  a ordem de R$ 2.739.910,00,  tendo  sido  apontado  o  envolvimento  de 27
pessoas na referida movimentação de recursos da conta do investigado, dentre as quais consta
um  Deputado  Estadual  3.  Tratando-se  de  investigação  envolvendo  autoridade  que  detém
prerrogativa de foro por função perante o Tribunal  Regional  Federal  da 1ª Região,  o feito  foi
inicialmente distribuído à PRR da 1ª Região, tendo o Procurador Regional da República oficiante
(ora suscitado) declinado de suas atribuições à PR/MA, por entender não haver motivos para a
manutenção da prerrogativa de foro, já que o simples recebimento de uma remessa por parte do
referido Deputado não indicaria a prática de crime pelo parlamentar 4. O Procurador da República
atuante  na  PR/MA,  para  o  qual  os  autos  foram encaminhados,  suscitou  conflito  negativo  de
atribuições, por entender que ¿...  se trata de uma situação investigativa que envolve diversas
pessoas, dentre as quais está um Deputado Estadual, detentor, portanto, de prerrogativa de foro.
Nesse  cenário,  caberia  à  Procuradoria  Regional  da  República  da  1ª  Região  presidir  as
investigações¿ 5. Todos os envolvidos devem ser investigados no intuito de se constatar ou não a
prática  de  alguma  ilicitude  e,  como  dentre  os  suspeitos  de  irregularidades  encontra-se  um
detentor de prerrogativa de foro (Deputado Estadual), deve-se manter a investigação dos fatos na



Procuradoria Regional da República da 1ª Região. Apenas na hipótese de uma decisão judicial da
esfera jurisdicional competente, quanto à fragmentação das investigações, é que poderá haver a
cisão  do  feito.  6.  Tratando-se,  assim,  de  crime  envolvendo  em  tese  Deputado  Estadual,  a
atribuição para atuar no feito é da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, em razão do
reconhecimento  do  foro  por  prerrogativa  de  função  em  Tribunal  de  2ª  instância.  7.  Pelo
conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no mérito, por sua procedência para
reconhecer a atribuição da Procuradoria Regional da República da 1ª Região (suscitada) para dar
continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

370. Processo: 1.20.000.001766/2012-13 Voto: 9141/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC
N° 75/93, ART. 62, VII). POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). ATRASO DO
INSS EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. CRIME QUE SE
CONSUMA NO MOMENTO E NO LUGAR EM QUE SE CONCRETIZA O DESCUMPRIMENTO
DA ORDEM LEGAL.  ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CUIABÁ/MT.  1.
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de
desobediência (CP, art. 330), tendo em vista o atraso do INSS em dar cumprimento à decisão
antecipatória de tutela proferida nos autos do processo nº 2476-55.2010.4.01.3602, do Juizado
Especial Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, que determinou a implantação de
benefício  em  favor  do  autor  da  ação.  2.  Conflito  negativo  de  atribuições  entre  a  PRM  de
Cuiabá/MT e a PRM de Rondonópolis/MT. 3. A questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do
Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou
o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 4.
Eventual crime de desobediência consumou-se em Cuiabá/MT, local onde ocorreu o atraso no
cumprimento da ordem judicial, tendo em vista que as atividades de implantação de benefícios
previdenciários e assistenciais de todo o Estado de Mato Grasso estão concentradas naquele
município. 5. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no mérito, por sua
procedência  para  reconhecer  a  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  Cuiabá/MT
(suscitada) para dar continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

371. Processo: 1.26.000.003311/2013-91 Voto: 8714/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
SUPOSTA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº  8.137/90).
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO QUE SE FIRMA PELO LOCAL ONDE
SE  CONSUMOU  A  INFRAÇÃO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  70  DO  CPP.  LOCAL  DA
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO,  NOS  DELITOS  MATERIAIS.
CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL.  1.  Trata-se de Procedimento Investigatório  Criminal
instaurado para apurar possível prática de crimes tributários, por parte dos representantes legais
da pessoa jurídica investigada. 2. O Procurador da República atuante na PR/PE (ora suscitado),
considerando o disposto no art. 70 do CPP, concluiu que a Procuradoria da República em Porto
Alegre/RS  é  o  órgão  ministerial  com  atribuição  para  análise  do  caso  objeto  do  presente
procedimento,  determinando  a  remessa  dos  autos  à  PR/RS.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante na PR/RS, por  sua vez,  suscitou conflito  negativo de atribuições,  considerando que,
apesar de a empresa ter sido constituída e estar registrada como contribuinte perante a RFB em
Porto Alegre/RS, as condutas em tese criminosas praticadas pelos seus gestores tiveram sua
origem  em  Recife,  sendo  que  o  sócio-gerente  lá  reside  e  de  lá  poderá  ter  orientado  seus



subordinados na prática dos atos de que ora se cuida.  4.  Nos termos do art.  70 do CPP,  a
competência  se firma,  em regra,  pelo  local  da consumação da infração penal.  5.  Cuida-se o
presente  caso,  em  uma  análise  preliminar,  de  fatos  que  podem,  em  tese,  configurar  crime
tributário/previdenciário de natureza material (Lei nº 8.137/90, art. 1° e/ou CP, art. 337-A), cuja
consumação depende de resultado naturalístico, qual seja, da supressão ou redução do tributo
devido,  o  que  somente  se  mostra  possível  após  o  término  do  procedimento  fiscal,  com  a
constituição definitiva do crédito tributário. 6. Foram solicitadas à Receita Federal em Recife/PE
informações acerca da existência de ação fiscal em desfavor da empresa investigada, tendo o
órgão fiscal esclarecido que o ofício foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Porto
Alegre/RS, uma vez que a empresa está sob a jurisdição dessa última. 7. Portanto, considerando
que a infração material se consuma no local da constituição definitiva do crédito tributário (e que,
no presente caso, eventual ação fiscal e a posterior constituição do crédito deverá ocorrer em
Porto Alegre),  por aplicação da regra prevista no art.  70 do Código de Processo Penal,  cabe
reconhecer, no caso, a atribuição da PR/RS (ora suscitante) para formação da opinio delicti sobre
os fatos.  8.  Pelo  conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e,  no mérito,  pelo
reconhecimento da atribuição da Procuradoria da República em Porto Alegre/RS, para a análise
do caso.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitante,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação a Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

372. Processo: 1.29.000.002248/2014-45 Voto: 8191/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A ENTORPECENTE  (SEMENTES  DE  MACONHA)  ¿  LEI  Nº
11.343/06,  ART.  33,  §  1°,  I.  REMESSA PELA VIA POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.
APREENSÃO ALFANDEGÁRIA. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO
PAULO.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  possível  prática  do  crime
tipificado no art. 33, § 1º-I c/c o art. 40-I da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, no
âmbito da Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP ¿ Serviço de
Remessas Postais Internacionais, de substância assemelhada à droga (sementes de maconha),
oriunda da Holanda e com a indicação do destinatário no município de Porto Alegre/RS. 2. A
Procuradora da República oficiante no Rio Grande do Sul promoveu o declínio de atribuições em
favor da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, sustentando que o crime consumou-
se no local onde ocorreu o flagrante da apreensão, pouco importando o destino da droga. 3. Por
sua vez, o Procurador da República oficiante em São Paulo suscitou o presente conflito negativo
de atribuições, por entender que o último ato de execução do crime ocorreu em Porto Alegre/RS,
de modo a fixar a competência do juízo daquele local. Autos encaminhados a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII da LC 75/93. 4.
De início, a conduta amolda-se ao tipo penal previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei nº
11.343/2006, cujo objeto material não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou produto
químico destinado à preparação de drogas,  ou seja,  são incriminadas as etapas anteriores à
produção das drogas. 5. O crime de tráfico internacional de entorpecentes consuma-se com a
entrada da mercadoria em território nacional, de modo a fixar a competência para processar e
julgar  no local  da apreensão, nos termos do artigo 70,  caput,  do Código de Processo Penal.
Precedente STJ (CC 132.897/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014). 6.  Atribuição da Procuradoria da República em São
Paulo/SP para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitante,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação a Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

373. Processo: 1.26.000.000915/2014-67 Voto: 8952/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME COMETIDO POR SERVIDOR DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.  DESCONTO  INDEVIDO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM  SALÁRIO  DE



SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO  (ENUNCIADO  N°  32).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  EVENTUAL  CRIME  PRATICADO  POR  EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a
partir de representação particular comunicando o desconto indevido de empréstimo consignado
de salário de servidor público municipal, realizado pela Caixa Econômica Federal. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, por
entender que não existe interesse da União, tendo em vista que não houve qualquer ofensa a
bens,  serviços  ou interesses  protegidos  pelo  art.  109,  IV,  da  CF.  3.  O desconto  indevido  de
empréstimo consignado do salário do representante foi realizado pela Caixa Econômica Federal ¿
empresa pública federal ¿ fato que revela interesse da União no feito e, por conseguinte, atrai a
competência da Justiça Federal (CF, art. 109, IV). 4. Tal circunstância, por si só, é suficiente para
atrair a competência da Justiça Federal, um vez que a União detém interesse direto de que seus
empregados e servidores ajam na estrita legalidade. Precedentes do STJ. 5. Necessidade de se
oficiar a Caixa Econômica Federal, para que preste esclarecimentos quanto aos fatos noticiados,
com  o  intuito  de  se  averiguar  se  houve  mero  erro  no  desconto  realizado  do  salário  do
representante  ou  se  houve  alguma conduta irregular  por  parte  de algum servidor  da referida
empresa  pública  federal  (com  eventual  desvio  ou  apropriação  do  valor  descontado
indevidamente). 6. Declínio prematuro. 7. Não homologação do declínio e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir no feito.

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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

374. Processo: 1.30.001.002945/2014-75 Voto: 8283/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 73 DO CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR,  PRATICADO,  EM  TESE,  POR  EMPREGADO  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, DA 2ª CCR). LESÃO A
BENS,  SERVIÇOS E INTERESSES DA CEF.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Peças de Informação instauradas para
apurar  a  prática  do  crime  do  deixar  de  corrigir  imediatamente  informação  sobre  consumidor
constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata
(art.  73,  Lei  8.078/90)  por  empregado  da  Caixa  Econômica  Federal.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao Ministério Público Estadual por
considerar que o crime foi praticado contra particular, não havendo ofensa direta a bem, serviço
ou interesse federal. 3. Ocorre que ¿Compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado
por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais.¿ (STJ - CC: 97995 SP
2008/0176180-0,  Relator:  Ministro  JORGE  MUSSI,  Data  de  Julgamento:  10/06/2009,  S3  -
TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2009; STJ - CC: 114745 BA 2010/0200695-2,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/02/2011, S3 -
TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2011) 4. A prática de crime por agentes da
CEF,  no exercício  de  suas funções,  causa manifesta  lesão a bens,  interesses  e  serviços da
empresa pública federal, restando clara a atribuição do Parquet Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

375. Processo: 1.00.000.011038/2014-66 Voto: 8964/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93.  CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A),
tendo  em  vista  que  os  investigados  teriam  deixado  de  recolher  ao  INSS  as  contribuições



previdenciárias  descontadas de  seus  empregados,  referentes  às  competências  de  09/1997 a
12/1998 e 01/1999 a 10/2005. 2.  O Procurador da República oficiante  ofereceu denúncia em
relação ao período compreendido entre 01/1999 a 10/2005. Entretanto, quanto às competências
de 09/1997 a 12/1998, promoveu o arquivamento, ante a inexistência de constituição definitiva do
crédito tributário. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. 3. O entendimento jurisprudencial de que o prévio exaurimento da via administrativa é
condição objetiva de punibilidade do crime contra a ordem tributária só é aplicável aos crimes
materiais. 4. ¿O STF sempre assentou, de forma expressa, que os delitos previstos no art. 168-A,
§ 1º,  I,  CP, são formais,  sendo desnecessário  exaurimento da esfera administrativa  para sua
configuração¿  (STF  -  Inq:  3782  RR  ,  Relator:  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Data  de
Julgamento: 30/05/2014, Data de Publicação: DJe-108 DIVULG 04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014).
5. Assim, incabível a aplicação da Súmula Vinculante nº 24, do STF, aos crimes de apropriação
indébita previdenciária. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

376. Processo: 1.00.000.012378/2014-12 Voto: 8976/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  RADIODIFUSÃO.  FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP,  C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  CRIME
PREVISTO NO  ART.  183  DA LEI  Nº  9.472/97.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  os
crimes tipificados no art. 334, § 1º, ¿d¿, do CP, e no art. 183 da Lei nº 9.472/97, haja vista que no
dia  02/02/2011,  fiscais  da  Receita  Federal  apreenderam,  dentro  do  veículo  conduzido  pelo
investigado, 16.500 maços de cigarro e um rádio amador, instalado e configurado na frequência
172.925MHz.  2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em relação ao crime
previsto no art. 334, § 1º, ¿d¿, do CP. Contudo, deixou de oferecer denúncia quanto ao delito
tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97, por entender que não há nos autos nenhuma prova de
que o investigado tenha utilizado o aparelho de rádio. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do
entendimento esposado pelo representante ministerial, entendendo que este também deveria ter
oferecido denúncia em relação ao crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, em razão do princípio da
obrigatoriedade da ação penal e por não ser admitida pelos Tribunais Superiores a hipótese de
arquivamento implícito objetivo. 4. O fato narrado ¿ presença de um rádio amador instalado no
veículo conduzido pelo investigado ¿ pode caracterizar a conduta delitiva prescrita no art. 183 da
Lei n° 9.472/97. Caso o investigado não tivesse intenção de utilizar o rádio, não teria efetuado a
instalação no automóvel.  5.  Designação de outro  membro do Ministério  Público Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

377. Processo: 1.00.000.013591/2014-33 Voto: 8931/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA,  DE  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática
do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de 05
(cinco)  sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  L),  oriundas  da  Holanda,  supostamente
importadas por pessoa residente em Porto Alegre/RS. 2.  O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos, sustentando que a importação das sementes de maconha
não caracteriza tráfico internacional de drogas, pois a substância que causa dependência apenas
passa a existir com a germinação das sementes, pelo que não haveria materialidade do delito.



Aduziu, também, não haver comprovação de que as sementes apreendidas, em quantidade pífia,
estavam aptas à germinação e à geração de mudas, não existindo, no caso, sequer adequação à
conduta prevista  no art.  28 da Lei  nº  11.343/06,  por  se tratar  de mero ato  preparatório,  não
passível de persecução penal. 3. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu o pedido ministerial, pois,
a seu ver, com a adequada investigação, é possível chegar-se à prova da materialidade do delito
de tráfico internacional de drogas, tendo em vista que a remessa postal de sementes de maconha
é considerada conduta típica pela jurisprudência. 4. A suposta conduta do investigado reveste-se
de potencialidade lesiva e de tipicidade formal ¿ seja em relação ao art. 33 da Lei 11.343/06, seja
em relação ao art. 28 do mesmo diploma legal (QUE não é, frise-se, uma contravenção penal) ou
mesmo ao art. 334 do Código Penal, que, a princípio, são da competência da Justiça Federal. 5.
Designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

378. Processo: 1.14.007.000433/2014-68 Voto: 8330/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SALA  DE  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO.  CRIME  DE  REDUÇÃO  A
CONDIÇÃO  ANÁLOGA À  DE  ESCRAVO  (ART.  149  DO  CÓDIGO  PENAL).  AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir
de denúncia apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, para apurar a prática do crime de
redução  a  condição  análoga  à  de  escravo,  previsto  no  artigo  149  do  Código  Penal.  2.  O
Procurador da República promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não há elementos
mínimos suficientes para  deflagrar  qualquer  tipo de  investigação,  vez que a representação é
genérica  e  os  fatos  apontados  muito  vagos.  3.  Necessidade  de  realização  de  diligências.
Prematuro o encerramento das apurações. 4. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

379. Processo: 1.15.002.000347/2012-04 Voto: 8847/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A), ENVOLVENDO FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADES ENVOLVENDO VERBAS DO FUNDEB. PARCELAMENTO REALIZADO
COM BASE EM TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de
representação  do  Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB,
comunicando que os valores referentes às contribuições previdenciárias de servidores públicos
municipais deixaram de ser repassadas, entre os meses de julho a outubro de 2012, ao Fundo
Municipal  de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE - PREVIJUNO. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, considerando que o crédito tributário
encontra-se devidamente parcelado, não havendo, portanto, interesse para o prosseguimento do
feito por parte do Ministério Público Federal. 3. Com relação à competência da Justiça Federal, há
indícios de irregularidades envolvendo verbas federais do FUNDEB, o que atraí a atribuição do
Ministério Público Federal para atuar no feito. Consta dos autos informações de que a Prefeitura
não estaria repassando ao Fundo Municipal de Previdência Social os valores referentes a direitos
trabalhistas  dos  servidores  da  educação,  oriundos dos  recursos  do  Fundo de  Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB. 4. No mérito, verifica-se que o parcelamento no
presente  caso ocorreu com base  em um Termo de  Acordo de  Parcelamento  e  Confissão de
Débitos Previdenciários, firmado entre o Município de Juazeiro do Norte/CE e o Fundo Municipal



de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE. Ou seja, não foi com base em
programa ou regime de parcelamento, em que a Receita Federal encontra-se obrigada a fazer a
comunicação  da  rescisão  do  parcelamento  ao  Ministério  Público,  para  o  prosseguimento  da
persecução penal, e que autoriza a suspensão da pretensão punitiva estatal (Lei 9.430/96, art.
83). 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

380. Processo: 1.29.003.000442/2014-66 Voto: 8398/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  CONTRA  O  INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
AUSÊNCIA  DE  DOLO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62-IV).
ENCERRAMENTO PREMATURO DAS INVESTIGAÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possível prática do crime de estelionato previdenciário, descrito no § 3º do art. 171 do Código
Penal,  mediante  recebimento  indevido  de  benefício  assistencial  no  período  de  07/12/2010  a
31/07/2012. 2. Consta dos autos que a investigada teria prestado informações inverídicas ao INSS
quando do requerimento administrativo do benefício assistencial de amparo ao deficiente para sua
filha, oportunidade em que omitiu o nome do seu companheiro, à época desempregado, como
componente do grupo familiar. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
por  ausência  de  dolo.  4.  A  despeito  do  fato  do  companheiro  da  investigada  encontrar-se
desempregado à época do requerimento do benefício assistencial para sua filha, e portanto não
estar  auferindo  renda  para  fins  de  cálculo  do  benefício,  somente  o  desenvolvimento  da
persecução penal será capaz de apontar com mais clareza a existência ou não da intenção da
investigada em omitir tal informação, mantendo em erro a autarquia previdenciária, pelo que o
arquivamento  destes  autos,  neste  momento,  mostra-se  prematuro.  5.  Designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

381. Processo: 1.30.001.000890/2014-69 Voto: 5426/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART.
155).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal
em que se apura possível prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, consistente na
subtração de um tablet, da marca Samsung Galaxy, de 10.1 polegadas, que se encontrava dentro
do armário de uma cabine de passageira de um navio. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento, sustentando a atipicidade material da conduta com base no princípio
da  insignificância.  3.  A jurisprudência  do  STF  considera  como  requisitos  para  aplicação  do
princípio  da  insignificância:  (a)  a  mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (b)  nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d)  a  inexpressividade  da lesão  jurídica provocada.  4.  No  caso dos autos,  descabe falar  em
princípio da insignificância, à vista do precedente do STJ. 5. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



382. Processo: 1.31.000.000076/2014-17 Voto: 8431/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93).  CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A,  CP).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de materialidade da conduta, ante a
inexistência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  bem  como  que  ¿as  informações
trazidas pela denunciante não são suficientes a indicar a prática do crime de apropriação indébita
previdenciária, porquanto os depósitos realizados pela empresa não se referiam somente à sua
contribuição¿.  3.  O  entendimento  jurisprudencial  de  que  o  prévio  exaurimento  da  via
administrativa é condição objetiva de punibilidade do crime contra a ordem tributária só é aplicável
aos crimes materiais. 4. ¿O STF sempre assentou, de forma expressa, que os delitos previstos no
art. 168-A, § 1º, I, CP, são formais, sendo desnecessário exaurimento da esfera administrativa
para sua configuração¿ (STF - Inq: 3782 RR , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 30/05/2014, Data de Publicação: DJe-108 DIVULG 04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014).
5. Assim, incabível a aplicação da Súmula Vinculante nº 24, do STF, aos crimes de apropriação
indébita previdenciária. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

383. Processo: 1.35.000.001303/2013-00 Voto: 8758/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO.  SUPOSTO  CRIME  DE  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, TEMERÁRIA OU POR MÁ-FÉ (LC N° 64/90, ART. 25).
COMUNICAÇÃO DE EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO E NO ARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA-CRIME.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO FEITO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir
de  comunicação  realizada  por  Juiz  de  Direito,  relatando  que  apresentou  notícia-crime  ao
Ministério Público Eleitoral em virtude da presença de indícios do crime previsto no art. 25 da Lei
Complementar nº 64/90,  consistente no ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral,
temerária  ou  por  má-fé,  apontando  o  próprio  Juiz  Eleitoral  noticiante  como  investigado.  2.
Entretanto,  apesar  de  o  noticiante  ter  apresentado  uma  notícia-crime  ao  Ministério  Público
Eleitoral,  o  Promotor  Eleitoral  instaurou  um  Procedimento  Civil  para  apuração  dos  fatos  e
promoveu  seu  arquivamento  perante  o  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Estadual.  3.
Comunicado  acerca  dos  fatos,  o  Procurador  Regional  Eleitoral  determinou  a  remessa  dos
presentes autos à 2ª CCR, para que sejam adotadas as providências consideradas pertinentes. 4.
O arquivamento de procedimento criminal por Promotor Eleitoral pode ser feito perante o Juízo
Eleitoral  (que,  não  concordando,  remeterá  à  2ª  CCR)  ou,  preferindo  o  Membro  do  Parquet
arquivar  internamente,  deverá,  por  analogia  ao  Enunciado  n°  29,  remeter  os  autos  para
homologação também pela 2ª CCR. 5. Dessa forma, constatado o equívoco (tanto na instauração
de um Procedimento Civil para apuração de uma notícia-crime, quanto na remessa do feito ao
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Estadual,  para  fins  de  homologação,  utilizando  a
regulamentação do Inquérito Civil como parâmetro normativo), faz-se necessária a designação de
outro Promotor Eleitoral para a regularização do procedimento. 6. Após a adoção das medidas
cabíveis  à  referida  regularização  (como,  por  exemplo,  extração  de  cópias  do  procedimento
remetido ao CSMPE para análise dos fatos especificamente sob a ótica penal, eventual oitiva dos
envolvidos e outras diligências que entender necessárias), e não verificando elementos capazes
de  justificar  a  persecução  penal,  poderá  então  o  Membro  do  MP  Eleitoral  promover  o
arquivamento  da  matéria  criminal,  desta  vez  perante  a  2ª  CCR.  7.  Remessa  dos  autos  ao
Procurador Regional Eleitoral em Sergipe, para as providências cabíveis.

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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

384. Processo: DPF/JFA-00403/2011-INQ Voto: 8852/2014 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/JUIZ DE FORA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de furto e receptação (CP, art. 155, §4°, II e art. 180). Notícia
de que funcionário de empresa de segurança, que prestava serviço à Universidade Federal, teria
subtraído dois notebooks na referida instituição de ensino e os repassado a outro funcionário,
também  da  empresa  de  segurança.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  33).  Declaração  da
Universidade de que os bens não faziam parte de seu patrimônio. Bens de propriedade privada.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

385. Processo: SPF/BA-00968/2014-INQ Voto: 8365/2014 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/IRECÊ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  falso  testemunho  em reclamatória
trabalhista.  Constatou-se  que  a  remessa  da  ata  de  audiência,  inicialmente  encaminhada  ao
Ministério Público do Trabalho, ocorreu não para apurar o delito previsto no art. 342 do CP, mas
em razão da irregularidade apontada no depoimento da testemunha que declarou a existência de
¿gato¿ de energia elétrica para iluminar a obra da construtora à noite, o que traria prejuízo à
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou
empresa pública 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

386. Processo: 1.00.000.015629/2014-11 Voto: 8370/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Preparatório. Possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147), lesão corporal (Cp, art.
129), dano (CP, art. 163) e exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), praticados por
funcionários de empresa pública estadual  contra  moradores do Engenho da Ilha.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

387. Processo: 1.01.004.000158/2014-61 Voto: 8466/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  previsto  no  art.  273,  §1°-B,  do  CP.  Cópia  de  Processo
Administrativo Sanitário encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ¿ ANVISA,
para apuração de possível ilícito pela dispensação de medicamento sujeito à controle especial em
desacordo com a legislação sanitária, pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Investigação em andamento
pelas  autoridades  estaduais.  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

388. Processo: 1.11.000.000839/2014-12 Voto: 8333/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação  do Sindicato  dos  Servidores Públicos Federais  de Educação
Básica e Profissional no Estado de Alagoas ¿ SINTIETFAL que denuncia supostos crimes de
lesão corporal, injúria, ameaça e desacato, praticados contra professores do Instituto Federal de
Alagoas ¿ IFAL que estavam exercendo o direito de greve,  por pais de alunos da instituição.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os crimes foram praticados contra funcionários públicos
federais que não se encontravam no desempenho das respectivas funções. Inaplicável a Súmula
147  do  STJ  (¿Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  os  crimes  praticados  contra
funcionário  público  federal,  quando  relacionados  com  o  exercício  da  função¿).  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

389. Processo: 1.11.000.001364/2014-81 Voto: 8384/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de estelionato tentado  (CP,  art.  171 c/c  o  art.  14,  II),  contra
particular.  Fatura  para  pagamento  possivelmente  falsa  encaminhada  para  o  noticiante,  tendo
como cedente empresa de cobrança que seria, supostamente, terceirizada do Banco do Brasil.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa
a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Delito consumado ou tentado que teve como eventual vítima um particular. Ausência de atribuição
do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

390. Processo: 1.11.000.001479/2014-76 Voto: 8810/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Representante relata que teria recebido
ameaças de um indivíduo que estaria aguardando nomeação para os quadros da Polícia Militar.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

391. Processo: 1.11.001.000154/2014-66 Voto: 7996/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental (Lei  nº 9.605/98, art.  56). Transporte de substância
perigosa  em  desacordo  com  as  exigências  legais.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Necessidade  de  cumulação  dos  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional  e
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF. Não obstante o Brasil seja
signatário da Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e seu Depósito,  não há indícios de que a conduta ora em análise ostente  caráter
transnacional.  Ausência  de  elementos  capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.30.007.000033/2014-17,
Voto n° 1210/2014, Sessão n° 593 de 17/03/2014). Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

392. Processo: 1.12.000.000809/2014-79 Voto: 8344/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4°, II). Representante relata que
terceiro  não  identificado  teria  sacado  uma  parcela  de  seu  benefício  de  seguro  desemprego.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Uma funcionária da Caixa Econômica Federal informou
que o saque ocorreu no mesmo dia e na mesma Agência da CEF em que o representante se
encontrava, sendo que provavelmente um terceiro tenha utilizado o cartão e senha da vítima e
efetuado o saque. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

393. Processo: 1.14.000.001865/2014-56 Voto: 8379/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).
Notícia de que empresa (contratante) repassou determinado valor para outra empresa (contratada
para prestação de serviços de limpeza), para pagamento de rescisões contratuais de funcionários
desta  última.  Efetuado o  depósito,  o  sócio  da  empresa  contratada  teria  sacado o  dinheiro  e
deixado  de  quitar  as  obrigações  trabalhistas,  descumprindo  o  acordo.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Contenda de caráter particular, quanto a transferência de recursos entre as
empresas. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

394. Processo: 1.17.001.000332/2013-54 Voto: 7941/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação encaminhada pelo Juízo da 2ª Vara Federal.
1) Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179) ocorrido em dezembro de 1999. Prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). 2) Suposto crime de fraude processual (CP, art.
347). Ajuizamento de Embargos de Terceiro no curso de execução fiscal, tendo por fundamento
contrato particular de compra e venda. Fato que não tem o condão de configurar delito, ainda que
infundada a interposição dos embargos de terceiro. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, inc.
IV). Homologação do arquivamento. 3) Crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação em feito
que tramitava na Justiça Estadual no exercício de sua competência absoluta (Ação de Execução
Forçada).  4)  Indícios  de  irregularidades:  procuração  da  ré  sem  indicação  da  pessoa  que
representou a empresa no ato, penhora sem avaliação, tramitação de autos em tempo recorde e
não  preenchimento  de  requisitos  de  validade  do  negócio  de  alienação  de  imóvel,  tais  como
ausência  de  formalização  por  escritura  pública,  não  comprovação  de  recolhimento  de  ITBI,
ausência  de  testemunhas).  Ilícitos  administrativos  e  civis,  praticados  no  âmbito  da  Justiça
Estadual. Declínio. Revisão (Enunciado 32 da 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
arquivamento em relação aos possíveis  crimes de fraude à execução (CP, art.  179) e fraude
processual  (CP,  art.  347)  e  pela  homologação  do  declínio  quanto  ao  crime  de  patrocínio
simultâneo ou tergiversação em feito que tramitava na Justiça Estadual, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

395. Processo: 1.19.000.001594/2014-52 Voto: 8325/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de falsificação de documento público (CP,  art.  297).  Suposta
participação  de  funcionários  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do Estado  do  Maranhão,
tendo em vista recorrentes apreensões de Carteiras Nacional de Habilitação, falsificadas, oriundas
daquele Estado, em poder de condutores em trânsito no Estado do Ceará. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotam ofensa a bens, serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Documentos
expedidos pelos Departamentos Estaduais de Trânsito. Eventual lesão a serviço ou interesse de
ente estadual.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Precedentes STJ: (CC
1.274/SP, Rel. Ministro Cid Flaquer Scartezzini, STJ - Terceira Seção, DJ 20/08/1990, p. 7956, CC
112.984/SE,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  07/12/2011);  2ª  CCR:
(Processo n° 1.35.000.001633/2014-78, Voto nº 7676/2014, Sessão n° 609, de 28/10/2014, (não
unânimidade). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

396. Processo: 1.19.001.000249/2014-91 Voto: 8299/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia apócrifa. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Representação que
noticia possíveis crimes de ameaça contra trabalhadores, sem cerceamento de liberdade, e lesão
corporal e tentativa de homicídio contra o noticiante, por proprietário de glebas de terras na região
do Município de Bom Jesus das Selvas/MA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

397. Processo: 1.19.004.000118/2014-84 Voto: 8367/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 



BACABAL-MA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203), consistente na elaboração de acordo prévio fraudulento por advogado de empresa que, em
tese, era prejudicial a empregado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2 CCR). Conduta
praticada em detrimento de um único trabalhador. A expressão ¿crimes contra a organização do
trabalho¿ (CF, art. 109, VI) não abarca delito praticado pelo empregador que, fraudulentamente,
viola  direito  trabalhista  de  determinado  empregado.  São  de  competência  da  Justiça  Federal
apenas os crimes que ofendem o sistema de órgãos e instituições que preserva, coletivamente, os
direitos e deveres dos trabalhadores. Precedente: CC 200902161672, Jorge Mussi, STJ ¿ Terceira
Seção, DJE 19/04/2010. 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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou da votação o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

398. Processo: 1.20.000.001725/2013-08 Voto: 8280/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação. 1) Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A), por Assembleia Legislativa. Inexistência de descontos previdenciários da remuneração do
representante  no  período  relatado.  Ausência  de  crime.  Arquivamento.  2)  Possível  crime  de
estelionato atribuído a Deputado Estadual. Declínio de atribuições para a Procuradoria Regional
da República da 1ª  Região.  Revisão  de declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Tratando-se  de
suposto crime de estelionato praticado por  Deputado Estadual  em detrimento de particular,  e
inexistindo elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas,  compete à  Justiça Estadual  o  processamento e
julgamento 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

399. Processo: 1.20.001.000320/2010-91 Voto: 6446/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACERES-MT

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Civil Público. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III). Notícia de
cobranças abusivas de honorários advocatícios,  em demandas previdenciárias que tramitaram
perante o Juízo Especial Federal da Subseção Judiciária de Cáceres-MT. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Relação contratual entre advogados e clientes quanto às
cláusulas de fixação de honorários. Ausência de violação a bens, direitos ou interesses dos entes
públicos elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. Precedente STJ: (RHC 7.264/RN, Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  Quinta  Turma,  julgado  em  28/04/1998,  DJ  03/08/1998,  p.  266).
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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

400. Processo: 1.20.005.000199/2014-91 Voto: 8890/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  em  que  a  noticiante  relata  que  advogado,  com
procuração, teria sacado valores de sua conta em instituição financeira privada. Comunica, ainda,
ter sofrido ameaças (CP, art. 147). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos ocorridos, em
tese, entre particulares. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

401. Processo: 1.21.000.001149/2014-34 Voto: 8188/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime contra as relações de consumo (Lei  n°  8.137/90,  art.  7°,  VII).
Representante relata que determinado programa de televisão induz o telespectador a participar de
um jogo, em que a pessoa é levada a permanecer por um longo período respondendo perguntas
para poder ganhar prêmios em dinheiro e, após todo esse tempo, a ligação telefônica cai, não
sendo possível ligar novamente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

402. Processo: 1.21.002.000167/2014-89 Voto: 8371/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração
sexual de vulnerável (CP, art. 218-B). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 ¿ 2a CCR). Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

403. Processo: 1.21.002.000197/2014-95 Voto: 8286/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia de que Advogado
teria se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente (reclamante em ação
trabalhista), ao não repassar valores pagos pela reclamada. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Prejuízo do particular. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

404. Processo: 1.22.000.003810/2014-17 Voto: 8429/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de pornografia  infantil  (art.  241-A,  ECA).  Revisão de declínio
(Enunciado n° 32, 2ª CCR). Divulgação de vídeo de crianças e adolescentes em cenas de sexo



explícito, por meio do aplicativo whatsapp. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

405. Processo: 1.23.000.002113/2014-01 Voto: 8216/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 29, § 1º, III). Transportar 01 (um)
animal silvestre da espécie  Oryzoborus angolensis,  popularmente conhecido como curió,  sem
autorização do órgão competente. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ave não
ameaçada de extinção. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Enunciado nº 43 da 2ª CCR. Recebimento do
arquivamento como declínio de atribuições. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

406. Processo: 1.23.000.002316/2014-90 Voto: 8383/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes contra  a  administração  ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  69)  e
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais ¿ SISFLORA e ao CEPROF ¿ Cadastro de
Exploradores  e  Consumidores  de  Produtos  Florestais.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Sistemas geridos e alimentados por órgão estadual,  no caso, a
Secretaria do Meio Ambiente do Pará. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente: STJ, RHC nº
35.551/PA, 5ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 19/06/2013. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

407. Processo: 1.23.003.000060/2014-56 Voto: 8425/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime ambiental (Lei 9.605/98). Comunicação de crime
contra  o  meio  ambiente,  consistente  na  destruição  de  vegetação  nativa,  na  Amazonia  Legal,
objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente, em sitio localizado
no município de Anapu/PA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Diligências. Supostos
crimes cometidos em área particular.  Competência da Justiça Estadual.  Precedentes STJ: CC
99.541/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Terceira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe
10/12/2010;  CC  30.260/MG,  Rel.  Ministro  FONTES  DE  ALENCAR,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
PAULO GALLOTTI, Terceira Seção, julgado em 22/02/2006, DJ 14/06/2006, p. 194. Inexistência
de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



408. Processo: 1.23.006.000254/2014-21 Voto: 8843/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica e/ou ambiental (CP, art. 299 e/ou Lei n°
9.605/98,  art.  69).  Prestar  informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos
Florestais (SISFLORA), operacionalizado por órgão estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

409. Processo: 1.23.006.000281/2014-02 Voto: 8913/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica e/ou ambiental (CP, art. 299 e/ou Lei n°
9.605/98,  art.  69).  Prestar  informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos
Florestais (SISFLORA), operacionalizado por órgão estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

410. Processo: 1.23.007.000197/2014-71 Voto: 8327/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e/ou  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 69). Inserção de dados falsos em sistema oficial de controle de produtos florestais.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O Sistema de Comercialização e
Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA é operacionalizado por órgão estadual (SEMA/PA).
Já o Documento de Origem Florestal  DOF é gerenciado e coordenado pelo IBAMA e utilizado
pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do SISNAMA. Competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (CF, art. 23, III, VI e VII). Normas
de cooperação fixadas pela LC n° 140/2011. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União.  Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes:  STF  (ACO
1962/DF,  Min.  Celso  de  Mello,  DJe  20/05/2013)  e  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº 600, em 09/06/2014, unânime).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

411. Processo: 1.24.000.001825/2013-87 Voto: 8181/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  III)  de
contribuições  sindicais.  Revisão  de declínio  (Enunciado  n°  32 -  2ªCCR).  Pessoa jurídica  que
deixou  de  efetuar  o  recolhimento  das  contribuições  sindicais  retidas  de  seus  funcionários  à



entidade sindical  correspondente.  Ausência de dano a bens,  serviços ou interesses da União,
tendo em vista que as entidades sindicais não integram a Administração Pública Federal. Súmula
nº 122 do STJ: Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição
sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: ACO 1953 AgR, Min. Ricardo Lewandowski,
STF ¿ Tribunal Pleno, DJ 19/02/2014; STJ ¿ AgRg no CC 132.766/SP, Rel.  Min. Laurita Vaz,
Terceira Seção, DJe 25/08/2014. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

412. Processo: 1.25.002.000884/2014-61 Voto: 7154/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista (CP, art. 203). Ofício enviado pela Vara do Trabalho de Assis Chateaubriand (TRT da 9ª
Região), dando conta que a empresa reclamada, atuava no ramo da construção civil  com fins
comerciais, utilizando-se somente de mão de obra terceirizada e de trabalhadores (diaristas e
empreiteiros)  que  desempenham  a  atividade  fim  sem  registro  em  CTPS,  constatado  na
reclamatória trabalhista de um ex-empregado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta
praticada em detrimento de trabalhadores individualmente considerados. Precedentes: ¿Conflito
de competência. Interpretação do artigo 125, VI, da Constituição Federal. A expressão "crimes
contra a organização do trabalho", utilizada no referido texto constitucional, não abarca o delito
praticado  pelo  empregador  que,  fraudulentamente,  viola  direito  trabalhista  de  determinado
empregado. Competência da Justiça Estadual. Em face do artigo 125, VI, da Constituição Federal,
são da competência da Justiça Federal apenas os crimes que ofendem o sistema de órgãos e
instituições  que  preservam,  coletivamente,  os  direitos  e  deveres  dos  trabalhadores.  Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 90042, Relator(a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado
em 05/10/1979, DJ 05-10-1979 PP-07445 Ement Vol-01147-02 PP-00635 RTJ VOL-00094-03 PP-
01218)¿; CC 200902161672, Jorge Mussi, STJ ¿ Terceira Seção, DJE 19/04/2010. 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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, vencida Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

413. Processo: 1.25.006.000252/2014-68 Voto: 9020/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº
7.492/86.  Relato  de  que  sociedade  empresária  teria  obtido  financiamento  perante  instituição
financeira  privada  mediante  fraude.  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32).  A fraude  narrada
¿ apresentação de duplicatas simuladas ¿ teria ocorrido após a concessão do financiamento, fato
que afasta a tipificação do art. 19 da Lei nº 7.492/86. A situação descrita nos autos caracteriza o
tipo previsto no art.  172 do CP. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

414. Processo: 1.26.000.003179/2014-07 Voto: 8287/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  invasão  de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A).
Representante  relata  que  teve  suas  contas  de  correio  eletrônico  e  de  rede  social  invadidas,
passando  o  invasor  a  ter  acesso  às  suas  comunicações  eletrônicas.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32).  Eventual  lesão  a  interesses  de  particulares.  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

415. Processo: 1.27.000.001727/2013-38 Voto: 8349/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 171, 299 e/ou 304 do CP. Suposta
realização  de  penhora  com  base  em  documento  falsificado,  em  processo  envolvendo  o
pagamento do seguro DPVAT, em curso no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Campo Maior/PI.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo suportado pelas sociedades
seguradoras conveniadas responsáveis pelo pagamento e pelos segurados.  Precedente da 2ª
CCR (Processo n° 1.00.000.001560/2013-59, Voto n° 5113/2014, Sessão n° 601 de 25/07/2014) e
do STJ (CC 39.801/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC
47.745/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

416. Processo: 1.29.000.002734/2014-63 Voto: 8395/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de perigo para a vida e saúde de outrem (art. 132 do CP). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Empresa do ramo de fertilizantes teria deixado de
observar as normas de segurança e medicina do trabalho, o que teria causado doença do tipo
lombalgia em trabalhador. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

417. Processo: 1.29.005.000452/2014-81 Voto: 8366/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato que relata a expedição de CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas) pela Receita Estadual, requeridas de forma fraudulenta pelo contador de empresa, que
as teria vendido a particulares (embarcadores),  obtendo vantagem indevida,  além de possível
crime de ameaça aos sócios da empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de
lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  suas  autarquias  ou  empresa  pública  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



418. Processo: 1.29.006.000175/2014-05 Voto: 8336/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime tipificado no art.  69 da Lei  9.605/98 (obstar ou dificultar ação
fiscalizatória  do  Poder  Público).  Servidores  Públicos  da  Prefeitura  Municipal  de  São José  do
Norte/RS, ao realizarem fiscalização para averiguar possível especulação imobiliária em Área de
Proteção Permanente ¿ APP, atendendo requisição do Ministério Público Federal,  teriam sido
ameaçados por proprietário de uma das áreas investigadas. Revisão de declínio (Enunciado nº
32).  Crime  praticado  contra  a  administração  ambiental  ou  contra  a  administração  pública
municipal. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

419. Processo: 1.30.002.000183/2013-81 Voto: 5275/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Informações de que empresa de ônibus emite dois bilhetes de passagens para o
mesmo horário, mesmo trecho e mesmo veículo, com a cobrança de valores diferenciados, sendo
que tal irregularidade teria por fim possibilitar e encobrir outra ilegalidade: a operacionalização de
uma linha  federal  entre  os  estados  do  Rio  de  Janeiro  e  de  São  Paulo  sem autorização  ou
permissão da ANTT. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O Procurador oficiante determinou a
remessa de cópia integral dos autos para a ANTT, a fim de que realize a fiscalização primária dos
fatos narrados, devendo eventual ilegalidade constatada ser representada ao MPF. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal  em  relação  à  lesão  aos  consumidores,  não  se  tratando  de  crime  com
abrangência 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

420. Processo: 1.30.008.000178/2012-38 Voto: 8094/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 56). Auto de
Infração  lavrado  pelo  IBAMA  em  face  de  sociedade  empresarial,  por  ter  armazenado
irregularmente substância para a produção de agrotóxico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Não se verifica, no caso em tela, dano direto a interesses, bens e serviços da União,
o que não atrai a competência federal. Precedente jurisprudencial: ACR 50144581120124047002,
Salise Monteiro Sanchotene, TRF4 - Sétima Turma, D.E. 08/04/2014; RSE 200571150001462,
Luiz Fernando Wowk Penteado, TRF4 - Oitava Turma, DJ 23/11/2005 PÁGINA: 1215. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



421. Processo: 1.30.014.000180/2014-90 Voto: 8869/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  invasão  de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A).
Representante relata que teve sua conta de rede social invadida, sendo alterados seu e-mail e
login.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Eventual  lesão  a  interesses  de  particulares.
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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

422. Processo: 1.30.020.000240/2014-95 Voto: 8394/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  sonegação  fiscal,  lavagem de  dinheiro  e  formação  de
quadrilha. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Notícia de desvio de dinheiro de
Prefeitura Municipal em conluio com conselheiros do Tribunal de Contas do Município, e aquisição
de  bens  móveis  e  imóveis  em  nome  de  ¿laranjas¿.  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

423. Processo: 1.31.000.000799/2013-35 Voto: 8791/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA (LEI N° 8.137/90, ART. 2°, I). RECURSO DA PARTE. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO.
REVISÃO (ENUNCIADO N° 32). APURAÇÃO DA PERTINÊNCIA OU NÃO DA CONCESSÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS, SEGUNDO LEI ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  ESTADUAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  1.  Trata-se  de
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de representação formulada por  uma
associação, noticiando possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2°,
I) por parte de representantes legais de determinadas sociedades empresárias. 2. Considerando
que  as  informações  fornecidas  pela  Receita  Federal  afastariam  a  materialidade  da  possível
infração penal federal  investigada, e antes de elaborar  eventual  manifestação conclusiva pelo
arquivamento, entendeu-se pertinente a notificação da representante para, querendo, exercer a
faculdade  prevista  no  art.  14,  §1º,  Resolução  CSMPF  n.º  77/2004.  3.  Em  resposta,  a
representante  aduziu  que  a  informação  prestada  pela  Receita  Federal  fora  incompleta  e
imprecisa, havendo necessidade de devolver o procedimento à RFB de Porto Velho para que se
manifestasse se o benefício da Lei Estadual nº 1.473/2005 foi ou não submetido à tributação.
Pugnou,  ainda,  pelo  encaminhamento  deste  procedimento ao Ministério  Público  Estadual  e  à
Secretaria  de Fazenda do Estado de Rondônia,  para que se verificasse se as empresas em
questão  realmente  atendem  aos  requisitos  da  Lei  Estadual  nº  1.473/2005  e  fazem  jus  à
concessão do crédito presumido de ICMS. 4. O Procurador da República oficiante, entendendo
que  a  acusação  da  representante  quanto  à  incorreção  no  recolhimento  de  tributos  federais
incidentes  na  importação  mostrou-se  infundada,  bem  como  considerando  ser  necessário  se
averiguar  a  pertinência  ou  não  da  concessão  do  crédito  presumido  de  ICMS segundo a  Lei
Estatual  nº  1.473/2005,  promoveu  o  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,
ressaltando que, caso apure alguma irregularidade na concessão do sobredito benefício,  com
reflexos  na  tributação  federal,  deverá  comunicar  ao  MPF.  5.  Inicialmente,  verifica-se  que  as
informações fornecidas pela Receita Federal, em Parecer Técnico, afastam a materialidade da
possível infração penal federal investigada. 6. Com relação à pertinência ou não da concessão do
crédito presumido de ICMS, segundo a Lei Estatual nº 1.473/2005, cabe à esfera estadual a sua



apuração. 7. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

424. Processo: 1.31.001.000278/2014-59 Voto: 8416/2014 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Escrito anônimo acerca da prática de agiotagem atribuída a determinada pessoa
e supostos crimes de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal, atribuídos a Deputado Estadual.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Procedimento em que se declinou da atribuição a
Procuradoria  Regional  da  República  da  1a.  Região,  ante  a  presença  de  autoridade  com
prerrogativa  de  função.  Denúncia  anônima  no  que  se  refere  ao  Deputado  Estadual,  vaga  e
genérica,  que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação  criminal.  Demais condutas  atribuídas  a  terceiro,  de cunho estritamente  estadual.
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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

425. Processo: 1.33.001.000459/2014-19 Voto: 8374/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. 1) Possível crime previsto no art. 245, § 2º, do CP (entregar filho menor para ser
levado para o exterior). Revisão de arquivamento (Lei 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299
do CP), consistente na emissão de certidão de nascimento inidônea por Cartório de Registro Civil.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

426. Processo: 1.33.003.000299/2014-80 Voto: 8928/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  328  do  CP.  Representante  relata
suposta usurpação de função pública praticado no âmbito de Serviço Autônomo Municipal  de
Água e Esgoto - SAMAE. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Condutas praticadas, em tese,
por gestores 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

427. Processo: 1.33.004.000148/2014-11 Voto: 8385/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  que  noticia  possíveis  irregularidades  praticadas  por  Juiz  de
Direito  em  ações  interpostas  pela  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional.  Revisão  de  declínio



(Enunciado n.º 32). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
MPF para a persecução penal. Autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal de
Justiça Estadual (CF, artigo 96, inciso III). Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (LC nº 72/08,
art. 71, inciso V). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

428. Processo: 1.33.009.000088/2014-97 Voto: 8382/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  que  noticia  possível  crime  ambiental,  consistente  no
derramamento de resíduos poluentes decorrentes da atividade de lavagem para processamento e
reciclagem de plásticos, às margens de estrada municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -
2ª CCR). Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

429. Processo: 1.34.008.000516/2014-54 Voto: 8930/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia de que Advogada
teria se apropriado indevidamente de quantias pertencentes aos seus clientes (reclamantes em
ação trabalhista), ao não repassar valores pagos pela reclamada. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32). Prejuízo dos particulares. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

430. Processo: 1.34.029.000157/2014-97 Voto: 8372/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de injúria (CPM, art. 216) e violação de domicílio (CPM, art.
226), praticados entre militares da Aeronáutica. Os fatos estariam ocorrendo, supostamente, em
virtude da opção religiosa da noticiante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime militar (art.
9º, do CPM) da competência exclusiva da Justiça Militar Federal. Homologação do declínio de
atribuições em favor do Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

431. Processo: DPF/DF-1514/2012-IPL Voto: 8432/2014 Origem: GABPRM1-FTS - 
FERNANDO TULIO DA SILVA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  exploração  não  autorizada  de  emissora  de
radiodifusão (art. 183 da Lei nº 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências  empreendidas  pela  ANATEL  e  Polícia  Federal  no  local  da  suposta  infração.
Inexistência de indícios de funcionamento de rádio clandestina. Ausência de materialidade delitiva
a ensejar medidas na seara 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

432. Processo: DPF/JFA-00543/2012-INQ Voto: 8948/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento, por
parte de ex-Prefeito, de ordem judicial.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). A
intimação encaminhada foi  recebida  por  terceiro,  que  não  o destinatário  da  correspondência.
Ciência  pessoal  e  inequívoca  da  referida  ordem  por  quem  tinha  o  dever  de  cumpri-la  não
evidenciada  nos  autos.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

433. Processo: DPF/MS-0150/2012-INQ Voto: 8962/2014 Origem: GABPRM1-CBSP - 

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Notícia de que a
investigada teria recebido indevidamente benefício de amparo ao idoso, por ter informado que era
solteira, sendo que vivia em união estável. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Pessoa  humilde  que  informou  ser  solteira  por  não  ser  formalmente  casada.  Ainda  que  a
investigada  tivesse  declarado  corretamente  seu  estado  civil,  teria  direito  ao  recebimento  do
benefício. Não houve obtenção de vantagem indevida perante a autarquia federal. Materialidade
delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

434. Processo: JF/CRU/PE-0000524-
53.2014.4.05.8302-PROEJES

Voto: 8969/2014 Origem: GABPRM2-LAMAS - LUIZ 
ANTONIO MIRANDA AMORIM 
SILVA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART.
62, IV,  DA LC Nº 75/93.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º).
AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DA AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento indevido
de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 16/10/2003. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na atipicidade, por não estar configurada a
lesividade material da conduta investigada. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No caso, os 02 (dois) saques indevidos foram referentes ao
mês do  óbito  da segurada  (outubro/2003)  e  ao mês seguinte  (novembro/2003).  Entretanto,  a
parcela  referente  ao  mês  de  outubro/2003  era  parcialmente  devida,  posto  que  o  óbito  da
beneficiária ocorreu em 16/10/2003. 4. Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos
membros  do  MPF  que  oficiam  na  área  criminal  no  sentido  de  dispensar  liminarmente  a
instauração de investigação criminal  própria  ou de inquérito  policial  e  determinar,  se assim o
entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação:  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito



do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários.  5.  As  diligências  realizadas pelo  próprio  INSS não identificaram a  autoria  do
crime,  bem  como  não  há  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual,
especialmente se considerado o longo tempo decorrido do último saque fraudulento (transcurso
de quase  onze  anos,  o  que  faz  esmaecer  a  memória  dos  fatos  na  lembrança  de  eventuais
testemunhas). 6. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

435. Processo: JF-PA-0006444-96.2015.4.01.3900-
INQ

Voto: 8401/2014 Origem: COJUD/PRPA - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Suposta  realização  de
afirmações inverídicas em depoimento prestado em audiência na Vara do Trabalho. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Os  fatos  ora  tratados  já  foram  objeto  de
investigação na Notícia de Fato n° 1.23.000.000224/2014-75. Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

436. Processo: JF-RJ-0023898-82.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 8309/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, II). Notícia de que dois indivíduos,
não  identificados,  abordaram  carteiro  dos  Correios  durante  uma  entrega  e  subtraíram  as
encomendas  que  estavam no  veículo  da  referida  empresa  pública.  Prejuízo  no  valor  de  R$
1.457,62. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. A vítima não reconheceu
nenhum dos envolvidos na prática criminosa, tendo afirmado não ter como oferecer elementos
que possam ajudar na identificação dos assaltantes. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

437. Processo: JF-RJ-2010.51.01.812188-6-INQ Voto: 8992/2014 Origem: GABPR22-APC - 
ANTONIO DO PASSO CABRAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Relato de que
servidor público federal requereu remoção em 2009 para acompanhar sua esposa, informando
que esta teria sido removida de ofício, no interesse da Administração. Ocorre que, na verdade, a
remoção da esposa  ocorreu a  pedido.  Revisão  de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Informação do servidor de que desconhecia a diferença entre as remoções. Dolo não
evidenciado.  Ausência  de  prejuízo  à  Administração  Pública,  uma  vez  que  a  remoção  do
investigado  não  chegou  a  ser  concretizada.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

438. Processo: JF/TFL-0000783-97.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 8704/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 



OTONI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de 05 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em
22/07/2002. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segurada que não possuía
procurador ou representante legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão
magnético. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de
autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso
de mais de onze anos,  o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança de eventuais
testemunhas). 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

439. Processo: SR/DPF/MG-02124/2013-INQ Voto: 8595/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato tentado e falsidade ideológica (CP, art. 171, § 3º,
c/c, art. 14, II e art. 299). Beneficiária que, no intuito de obter benefício de aposentadoria rural por
idade, para instruir o pedido, apresentou declaração de atividade rural fornecida pelo Sindicato
respectivo. O INSS indeferiu o pedido, por ter verificado as seguintes incongluências: a) certidão
de casamento em que consta  o  marido como agricultor,  o qual  possuía vínculo  empregatício
urbano; b) contrato de parceria agrícola em que consta o número da identidade da beneficiária,
documento esse que foi expedido um ano após a data constante da assinatura do contrato; c)
salário  maternidade  concedido  anteriormente,  onde  as  datas  de  início  das  atividades  eram
diferentes dos apresentados no pedido de aposentadoria. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, inciso IV). Diligências. a) o marido da requerente fora agricultor, mas passou a ter vínculo
empregatício urbano, enquanto a requerente continuou na agricultura; b) documento datado de
1995  foi  redigido  apenas  em  2011  (época  do  requerimento  do  benefício),  porém,  de  teor
verdadeiro;  c)  datas  divergentes  nos  contratos  apresentados,  porém,  trata-se  dos  mesmos
parceiros,  mesma  propriedade  e  o  período  de  declaração  do  mais  novo  engloba  o  período
mencionada  no  mais  antigo.  Incongluências  esclarecidas  no  Inquérito  Policial.  Documentos
elaborados com datas retroativas apenas com o fito de formalizar o pedido de aposentadoria.
Inexistência de irregularidades em seus conteúdos. Beneficiária que efetivamente trabalhou como
lavradora nos períodos declarados. Ausência de provas de materialidade delitiva e dolo em induzir
ou manter a autarquia federal em erro. Homologação do arquivamento, com as ressalvas 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

440. Processo: TRF5-0002633-85.2012.4.05.0000-
PIMP

Voto: 8935/2014 Origem: DIREPE/PRR5ª - DIVISÃO 
DE REGIST., DIST. E INFORM. 
PROCES. E EXTRAJUDICIAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Omissão
por parte de Prefeito e de ex-Prefeito diante de ordem proferida nos autos de Ação Civil Pública,
determinando  que  contassem  com  profissional  de  enfermagem  em  seus  quadros  do  SUS.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). As intimações encaminhadas foram recebidas
por terceiros, que não os destinatários das correspondências. Ciência pessoal e inequívoca da
referida ordem por quem tinha o dever de cumpri-la não evidenciada nos autos. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



441. Processo: 1.00.000.001824/2014-55 Voto: 8104/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Relatório de ações fiscais, realizadas em fazenda localizada no município de Natividade/TO, onde
era desenvolvida atividade de carvoaria. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Referidos fatos já foram denunciados perante a Vara Única da Justiça Federal  de Gurupi/TO,
instaurada ação penal n. 0002683-49.2014.4.01.4302. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

442. Processo: 1.00.000.017550/2012-54 Voto: 5856/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Peças de Informação. Possível crime de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350). Prestação de
contas de campanha. Desaprovação pelo Tribunal Regional Eleitoral competente. Falhas que, em
seu conjunto, comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas. Indícios de desídia
e falta de transparência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não demonstrada
a finalidade eleitoral. Ausência de fato típico eleitoral. Precedentes: AgR-REspe nº 35518, Rel.
Min.  Felix Fischer,  publicação: DJE 15/09/2009;  RPCE Nº  143597, Rel(a).  Elisabeth Carvalho
Nascimento, publicação: DEJEAL, data 06/07/2011; AP nº 41861, Rel(a).  Desa. Federal Maria
Lúcia  Luz  Leiria,  publicação:  DEJERS,  data  10/5/2012.  Precedente  da  2a.  CCR:  Processo
1.00.000.017561/2012-34, Voto 9198, Sessão 588, 04/11/2013. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

443. Processo: 1.04.100.000451/2014-28 Voto: 8703/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima comunicando que Prefeita Municipal deixou de informar
bens registrados em seu nome, quando da apresentação da Declaração de Bens junto ao pedido
de registro de candidatura nas eleições de 2012. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Diligência. Oitiva da Prefeita, que esclareceu que não houve qualquer omissão, uma vez que
os bens referidos na denúncia constam da Declaração do Imposto de Renda de seu cônjuge.
Comprovação das alegações da investigada, com a juntada aos autos da Certidão de Casamento
e das DIRPF's da Prefeita e de seu cônjuge, nas quais constam as informações pertinentes.
Ausência de indícios 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

444. Processo: 1.11.000.001249/2014-15 Voto: 8369/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação que noticia possível contaminação do mar
decorrente de lançamento de esgoto em rede pluvial, sem tratamento, pelo Instituto Médico Legal
¿ IML. Revisão de arquivamento ( (LC 75/93, artigo 62, Inciso IV). Diligências. Informação do
Instituto do Meio Ambiente ¿ IMA/AL de que os rejeitos não são escoados para a parte externa do
prédio do IML, e sim para uma fossa, e que a parte externa é impermeabilizada para impedir a
infiltração  da  água  no  solo.  Inexistência  de  indícios  de  crime  ambiental.  Homologação  do



arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

445. Processo: 1.11.000.001313/2014-50 Voto: 8692/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297), que, de acordo
com a representante, teria sido cometido no curso de ação ajuizada contra Universidade Federal.
Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Informações de  que  os  fatos  ora
tratados  já  foram  objeto  de  apuração  no  Inquérito  Policial  n°  0003983-48.2013.4.05.8000.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

446. Processo: 1.11.000.001410/2014-42 Voto: 8842/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de benefícios previdenciários após o óbito de seus titulares. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a 17 (dezessete) dos casos noticiados (CP, art.  109,  III).  Realização de até 03 (três)
saques  em  relação  aos  outros  três  casos  investigados  (aplicação  da  Orientação  n°  04).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

447. Processo: 1.12.000.000608/2014-71 Voto: 8392/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crime tributário praticado por investigado
na ¿Operação  Mãos Limpas¿,  da  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC
75/93).  Diligências.  Informação da  Procuradoria  da  Fazenda Nacional  de  que  existe  01  (um)
débito em Dívida Ativa da União, com saldo devedor no valor de R$ 1.931,22. Incide, ao caso, a
aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no
art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. Precedentes do STJ: STJ -
HC:  165003  SP  2010/0043289-2,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  Data  de
Julgamento: 20/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2014; STJ - AgRg
no REsp: 1370361 SC 2013/0059167-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento: 14/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2013. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

448. Processo: 1.12.000.001208/2014-83 Voto: 8458/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Possível fraude e



simulação  de  união  estável,  exercida  pela  beneficiária  de  pensão  civil,  cujo  instituidor  é  ex-
servidor do Ministério da Fazenda. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Os fatos
relatados nos  presentes  autos  já  foram objeto  de investigação nos autos  da Notícia  de Fato
1.12.000.000745/2012-44,  com revisão da promoção de arquivamento homologada na sessão
574, de 04/03/13. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

449. Processo: 1.13.000.001694/2011-50 Voto: 8279/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Administrativo.  1)  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).
Representação que noticia apresentação de Guia de Tráfego de arma de fogo a Delegado da
Polícia Civil , supostamente emitida pelo Ministério do Exército do Estado do Rio Grande do Sul,
possivelmente fraudulenta, por Policial Militar. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Informação do Ministério da Defesa que, em razão do decurso de tempo, a Guia
de Tráfego não se encontra mais em seus arquivos, o que inviabiliza a elaboração do necessário
laudo pericial para comprovação da materialidade delitiva. Informação da empresa Forjas Taurus
que as armas e numerações de séries contidas na Guia de Tráfego 022809/96 faziam parte de
Nota Fiscal emitida em favor da Polícia Militar do Amazonas. 2) Possível apresentação, à Polícia
Civil, de Certificado de Registro de Arma de Fogo falso. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Informação  do  Ministério  Público  Estadual  da  existência  de  inquérito  policial  (nº  247078-
06.2009.8.04.0001) em trâmite na Justiça Estadual do Amazonas que apura os mesmos fatos.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

450. Processo: 1.14.000.001987/2014-42 Voto: 8342/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 35). Suspeita de que o investigado
estaria praticando pesca predatória com bomba. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inciso IV). Na embarcação foram encontrados apenas um par de pé de pato, uma gilete, óculos de
mergulho, fósforos, uma fisga, vasilha para recolher peixes e algumas pedras. O próprio relatório
de  fiscalização  aponta  que  os  funcionários  do  IMA tão  somente  suspeitaram  que,  com  a
aproximação dos agentes de fiscalização,  o investigado poderia  ter  atirado ao mar eventuais
explosivos  que  estariam  em  seu  barco.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

451. Processo: 1.14.004.000158/2014-11 Voto: 8430/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Divergências  entre  o
depoimento de testemunha e do autor em ação trabalhista, em relação à eventual exigência de
renúncia de vale-transporte pelo empregador. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
O investigado não exarou juízo de certeza em suas alegações, mas apenas que o reclamante
teria  comentado  com  ele  a  situação  ocorrida.  Ausência  do  dolo  de  fazer  afirmação  falsa.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

452. Processo: 1.14.006.000136/2014-22 Voto: 8801/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Autuação de particular por penetrar
com motocicleta em unidade de conservação, sem licença da autoridade competente. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Configuração de mero ilícito administrativo, que deu ensejo à
devida autuação e aplicação de multa. Atipicidade da conduta. Precedente da 2ª CCR (Processo
n°  1.23.000.001281/2013-91,  Voto  n°  8532/2013,  Sessão  n°587,  de  21/10/2013,  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

453. Processo: 1.14.008.000105/2014-51 Voto: 8388/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Encaminhamento, pela
Previdência Social,  de 04 (quatro) procedimentos noticiando saques indevidos de parcelas de
benefícios previdenciários após o óbito dos segurados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a 03 (três) dos casos
noticiados  (CP,  art.  109,  III).  Extinção  da  punibilidade.  Com  relação  ao  caso  remanescente,
embora  um  dos  familiares  tenha  se  responsabilizado  pelo  ressarcimento  do  dano  (com  o
parcelamento  do  débito),  não  há  nos  autos  indícios  de  autoria  delitiva  quanto  aos  saques
indevidos. Segurado que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Benefício
recebido  mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Lapso  temporal  que  impossibilita  a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual (transcurso de mais de nove anos, o que faz esmaecer a
memória dos fatos na lembrança de eventuais testemunhas). 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

454. Processo: 1.14.009.000382/2014-54 Voto: 7685/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 4 (quatro) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em  22/09/2006.  Evidente  ausência  de  dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são
utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício.
Caso em que foram adotadas todas as medidas para a restituição ao erário do valor referente aos
saques  indevidos.  Ressarcimento  processado  por  meio  de  consignação  do  benefício
previdenciário  da  investigada.  Débito  quitado,  conforme  documentação  acostada  aos  autos.
Precedentes  da  2a.  CCR:  Processo  1.14.001.000372/2014-99,  Voto  6639,  Sessão  604,
15/09/2014 (unânime); Processo 1.14.009.000439/2014-15, Voto 7411, Sessão 609, 28/10/2014
(unânime). Ausência de prejuízo à Previdência Social e 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



455. Processo: 1.14.009.000384/2014-43 Voto: 7680/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 5 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em  13/10/2006.  Evidente  ausência  de  dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são
utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício.
Caso em que foram adotadas todas as medidas para a restituição ao erário do valor referente aos
saques  indevidos.  Ressarcimento  processado  por  meio  de  consignação  do  benefício
previdenciário  do  investigado.  Débito  quitado,  conforme  documentação  acostada  aos  autos.
Precedentes  da  2a.  CCR:  Processo  1.14.001.000372/2014-99,  Voto  6639,  Sessão  604,
15/09/2014 (unânime); Processo 1.14.009.000439/2014-15, Voto 7411, Sessão 609, 28/10/2014
(unânime). Ausência de prejuízo à Previdência Social e 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

456. Processo: 1.15.000.002512/2014-36 Voto: 8391/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação fiscal (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC
75/93). Contribuinte pleiteou em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dedução
inexistente, a título de despesas odontológicas. A Receita Federal procedeu à glosa da dedução,
em razão de expedição de Ato Declaratório Executivo da Receita Federal que declarou inidôneos
todos os recibos emitidos pela empresa e constituiu, de ofício, o crédito tributário no valor de R$
3.375,43. Incide, ao caso, a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva
ofensa  ao  bem jurídico  tutelado,  considerando  como parâmetro,  para  tal  fim,  o  valor  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº
11.033/2004.  Precedentes  do  STJ:  STJ  -  HC:  165003  SP 2010/0043289-2,  Relator:  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data  de Julgamento:  20/03/2014,  T6 -  SEXTA TURMA,  Data  de
Publicação:  DJe  22/04/2014;  STJ  -  AgRg  no  REsp:  1370361  SC  2013/0059167-0,  Relator:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data
de  Publicação:  DJe  23/05/2013.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

457. Processo: 1.15.001.000152/2014-28 Voto: 6176/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Preparatório. Representação do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de
Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Ceará.  Pretenso  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A), imputado ao Secretário de Planejamento e Finanças do Município
de Canindé/CE, no exercício de 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Análise
dos autos que evidencia ter-se dado, em verdade, um repasse a maior do município ao Instituto
Nacional do Seguro Social ¿ INSS, no valor de R$ 91.498,84, passível de compensação posterior.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



458. Processo: 1.15.002.001206/2014-62 Voto: 8427/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desacato (CP, 331). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). O investigado, aluno do curso de Engenharia na Universidade Federal do Cariri, teria,
supostamente, discutido com a representante, Professora na instituição de ensino, acerca das
notas baixas nas suas avaliações, acusando-a de tratá-lo de maneira diferente dos outros alunos.
Ausência  de  ato  que  possa  redundar  em  vexame,  humilhação,  desprestígio  ou  irreverência.
Inequívoca ausência do elemento subjetivo do crime de desacato. Atipicidade. Precedentes do
STJ: Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJ 04/02/2002 p. 248; RHC 9.615/RS,
Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 25/09/2000 p. 113. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

459. Processo: 1.15.004.000445/2014-85 Voto: 8443/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado
por Prefeitura Municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências à Receita
Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do município
ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  MP  nº  589/2012  (convertida  na  Lei  nº  12.810/2013).
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as
prestações não  poderão  ser  inadimplidas.  Isto  porque  a  ausência  de pagamento  na data  do
respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recurso do Fundo de
Participação  do Municípios,  para  sua quitação.  Interpretação sistemática  do art.  3º  da Lei  nº
12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012) c/c o inciso I  do parágrafo único do art.  160 da
Constituição Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

460. Processo: 1.16.000.001066/2013-24 Voto: 8396/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para atender Pedido de Cooperação Jurídica, por meio do
qual as autoridades jurisdicionais e ministeriais do Peru solicitaram a realização de diligências
para instrução de investigação que apura a prática do crime de lavagem de ativos por parte de
peruanos residentes no Brasil. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Cumprimento
das  diligências  solicitadas  pelas  autoridades  peruanas.  Exaurimento  do  objeto  do  presente
procedimento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

461. Processo: 1.17.000.003256/2014-20 Voto: 8049/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90,  art.  1º,  inc.  I).
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  nº  11543.004653/2003-06,  em  face  de  contribuinte,
formalizada  para  apurar  conduta ilícita,  decorrente  dos  fatos relacionados às Declarações de
Ajuste  Anual  dos  exercícios  de  1998 a  2002,  Imposto  de  Renda Pessoa Física.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Os referidos fatos foram investigados nos autos dos



Procedimentos Administrativos MPF nº 1.17.000.000180/2004-17 e nº 1.17.000.001982/2013-27,
com denúncia já ofertada em face do representado. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

462. Processo: 1.17.000.003266/2014-65 Voto: 8397/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível crime ambiental, consistente no derramamento de óleo no
Terminal de Barcaças Oceânicas - TBO, decorrente de uma avaria na embarcação responsável
pela dragagem do canal do terminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta
da Nota Técnica do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ¿ IEMA que ¿No
acidente em tela, foi acionado rapidamente Plano de Emergência Individual com o trabalho de
contenção, remoção e dispersão do óleo, técnicas reconhecidas pela CONAMA 398/2008 e em
vistoria  final  não  foi  constatado  mais  óleo  no  mar  aberto  ou  canais  do  terminal¿.  Evidente
ausência de dolo, visto que a avaria na embarcação não foi causada pela empresa responsável e
não houve resultado lesivo ao meio ambiente. Homologação do Arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

463. Processo: 1.17.001.000185/2014-01 Voto: 8402/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime previsto na Lei n° 11.340/06. Comunicação de fatos que
se inserem, em tese, no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art.  62, IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Desnecessidade de remessa dos
autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que já houve o declínio de atribuições nos
autos  da  NF  n°  1.17.001.000023/2014-65  à  Promotoria  de  Justiça  Estadual  da  Comarca  de
Alegre/ES, que noticiava os mesmos fatos. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

464. Processo: 1.17.001.000211/2014-93 Voto: 8390/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de até 03 (três) parcelas de benefícios previdenciários após o óbito dos titulares. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Evidente  ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados,  em
regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da
Orientação nº 04 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



465. Processo: 1.17.001.000213/2014-82 Voto: 8389/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 01 (uma) parcela  de benefício  previdenciário após o óbito  da titular,  ocorrido em
25/07/2005.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Evidente  ausência  de  dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são
utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício.
Cumprimento da Orientação nº 04 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

466. Processo: 1.18.000.003735/2014-17 Voto: 8360/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de diversas mercadorias
de  procedência  estrangeira,  sem  os  documentos  comprobatórios  de  sua  regular  importação.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Os fatos ora tratados são objeto de
investigação no Inquérito Policial n° 243/2013 DPF/JTI/GO. Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

467. Processo: 1.19.000.001737/2014-26 Voto: 8678/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular informando que usuário de rede social teria realizado
comentários injuriosos/preconceituosos contra eleitores de determinado partido político e contra
médicos oriundos de determinado país. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não
constatação da prática do crime previsto no art. 140, §3°, do CP, por não haver no caso um sujeito
passivo determinado e conhecido. Não verificação, também, de enquadramento típico no art. 20
da Lei n° 7.716/89, por não restar evidenciado o objetivo de segregar ou discriminar um grupo de
pessoas em razão  de elementos  ligados à raça,  cor,  etnia,  religião  ou procedência  nacional.
Atipicidade da conduta no caso concreto. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

468. Processo: 1.20.000.000407/2013-11 Voto: 8285/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º)  no
pagamento do Programa Social Bolsa Família. Recebimento de 8 (oito) parcelas, totalizando o
montante de R$ 240,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado, ao se
cadastrar no Programa Minha Casa Minha Vida, teve seu cadastro também incluído no Programa
Bolsa Família pela Administração Pública, por equívoco. Ausência de dolo, vez que o investigado
não  requereu  o  benefício.  Inexistência  de  artifício  ou  ardil,  elementares  do  tipo  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 a Dra. Raquel Elias



Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

469. Processo: 1.20.000.001131/2014-70 Voto: 8841/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de falso testemunho, a partir de ofício da 2ª
Vara  do  Trabalho,  que  encaminha  cópia  de  audiência  dos  autos  do  Processo  nº  62-
82.2014.5.23.0002, em razão das declarações prestadas pela testemunha da reclamada. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não restou caracterizada a vontade livre e consciente
da testemunha em fazer afirmação falsa. Ausência do elemento subjetivo do tipo. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

470. Processo: 1.21.000.001481/2014-07 Voto: 8294/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de representação formulada por  Procurador  da República
dando conta de possíveis crimes de calúnia e injúria (CP, artigos 138 e 140) que teriam sido
cometidos  contra  sua  pessoa.  Funcionário  da  INFRAERO  que,  ao  ser  informado  pelo
representante  que  o  procedimento  denominado  ¿operação  padrão¿  ou  ¿tartaruga¿  fosse
suspenso,  vez  que  causava  prejuízo  aos  serviços  públicos  prestados  aos  passageiros,  teria
retrucado que o noticiante estaria ¿carteirando¿. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Ausência de elementos que denotem que ao utilizar o termo ¿carteirada¿ o funcionário tenha
imputado prática de crime (prevaricação ou abuso de autoridade) ao Membro do Parquet Federal.
Ausência  de  elementos  indiciários  mínimos  necessários  à  deflagração  da  persecução  penal.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

471. Processo: 1.22.000.004666/2014-28 Voto: 8406/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Saque indevido de 02
(duas) parcelas de pensão, após o óbito da titular,  ocorrido em 04/01/2013. Valores recebidos
indevidamente que foram creditados em agência da Caixa Econômica Federal, pelo Ministério da
Saúde.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Saque realizado por  pessoa não
identificada. Similitude com os casos de saques pós-óbito de parcelas de benefício previdenciário.
Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita. Valores sacados indevidamente
que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do
benefício. Cumprimento da Orientação nº 04 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

472. Processo: 1.23.000.001194/2014-14 Voto: 8024/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crime de disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, §2º, I) e
alienação fiduciária (Lei nº 4.728/65, art. 66-B, § 2º). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Ordenada busca e apreensão de motocicleta em razão de inadimplência, que não foi



localizada pelo Oficial de Justiça. Não enquadramento da conduta como crime de disposição de
coisa alheia como própria (art. 171,§2º, I, CP) em razão de parte do veículo já ter sido paga pelo
devedor,  tratando-se,  portanto,  de  disposição  de  coisa  própria  (ainda  que  não  integralmente
própria). A conduta também não se enquadra no crime de alienação fiduciária, vez que não há
evidências de que o veículo teria sido vendido, permutado, dado em pagamento, em locação ou
em  garantia  como  sendo  coisa  própria,  atos  essenciais  para  a  caracterização  do  crime.
Precedentes desta 2ª CCR (1.33.000.001698/2013-15,  1.33.000.000076/2014-42).  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

473. Processo: 1.23.000.001196/2014-11 Voto: 7169/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação do privilégio postal da União (Lei 6.538/78, art. 42).
Ofício  encaminhado pelo  Diretor Regional  da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no
Pará, à Presidência da Assembléia Legislativa do Estado. Atuação, naquela ALE, de agências de
correios  franqueadas,  desautorizadas  a  prestar  serviços  postais  de  qualquer  natureza.  Fato
evidenciado  pela  movimentação  financeira  do  Contrato  n.  9912335432,  que  apresentava
faturamento  mensal  abaixo  da  média.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).
Diligência.  Informações da ECT.  Realização de reunião entre  os representantes da ALE/PA e
ECT/DR/PA. Firmado acordo com obrigações reciprocas entre as partes. Ausência da motivação
que  deu  origem  ao  expediente  em  referência.  Exaurimento  do  objeto  da  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

474. Processo: 1.23.000.001361/2014-27 Voto: 8292/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Pesca sem licença regularmente expedida pelo órgão
ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta que não se enquadra nas
figuras típicas dos arts. 34 e 60 da Lei 9.605/98. Infração administrativa. Imposição, pelo órgão
ambiental,  do  pagamento  de  multa.  Atipicidade  da  conduta.  Precedentes  da  2ª  CCR
(1.22.002.000075/2013-81, 0002569-61.2013.4.05.8400). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

475. Processo: 1.23.000.001820/2014-72 Voto: 8892/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 60 ¿ pena máxima de
06 meses de detenção). Fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor, sem licença
outorgada pela autoridade ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Fatos constatados em 16/03/2011. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art.
109, VI). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

476. Processo: 1.23.000.002123/2014-39 Voto: 8171/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL



Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática de crime ambiental  (Lei  n° 9.605/98,  art.  50 ou 38 ¿ penas
máximas de 1 ano e 3 anos, respectivamente). Informações de que pessoa jurídica teria destruído
vegetação  de  preservação  permanente  (mangue),  sem  licença  da  autoridade  competente.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos constatados em 23/07/2004. Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV e V). Extinção da punibilidade. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

477. Processo: 1.23.000.002133/2014-74 Voto: 8178/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art.  46, parágrafo único
¿  pena  máxima  de  1  ano).  Transportar  madeira  serrada  sem  cobertura  da  Autorização  de
Transportes de Produtos Florestais - ATPF. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos
constatados em 06/11/2002. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art.  109, V).
Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

478. Processo: 1.23.000.002309/2014-98 Voto: 8176/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art.  46, parágrafo único
¿ pena máxima de 1 ano). Transportar madeira serrada sem nota fiscal e sem carimbo. Revisão
de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  constatados  em  22/05/2001.  Ocorrência  da
prescrição da pretensão punitiva  (CP, art.  109,  V).  Extinção da punibilidade. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

479. Processo: 1.23.000.002391/2014-51 Voto: 8434/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  em  virtude  de  embarcação  não  manter  o  equipamento  de
rastreamento  em  operação  para  adequado  monitoramento,  apresentando  irregularidade  na
transmissão  do  sinal,  o  que  dificulta  a  ação  do  poder  público  no  exercício  de  atividade  de
fiscalização. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa
(Decreto n° 6.514/08, art.  77). Aplicação de multa pelo IBAMA. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

480. Processo: 1.23.000.002399/2014-17 Voto: 8702/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  em  virtude  de  pessoa  jurídica  ter  deixado  de  apresentar



relatório/informações  ambientais  no  prazo  exigido  pela  legislação  ambiental,  no  período
2010/2009. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa
(Decreto n° 6.514/08, art.  81). Aplicação de multa pelo IBAMA. Ausência de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.001523/2014-41,
Voto n° 7425/2014, Sessão n° 609, 28/10/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

481. Processo: 1.23.000.002401/2014-58 Voto: 8468/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, em virtude de pessoa jurídica ter deixado de apresentar relatório
anual de atividade, relativo ao ano de 2008. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 81). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo
n°  1.28.000.001523/2014-41,  Voto  n°  7425/2014,  Sessão  n°  609,  28/10/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

482. Processo: 1.23.000.002511/2014-10 Voto: 8697/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  em  virtude  de  pessoa  jurídica  ter  exercido  atividade
potencialmente poluidora sem inscrição no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento
(LC  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  art.  76).
Aplicação de multa pelo IBAMA. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n°
602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

483. Processo: 1.23.000.002529/2014-11 Voto: 8700/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de crime ambiental, em virtude de pessoa jurídica ter deixado de se recadastrar no
Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza
administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 81). Aplicação de multa pelo IBAMA. Ausência de justa
causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

484. Processo: 1.23.000.002549/2014-92 Voto: 8441/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes previstos no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98 e no art.



297 do CP. Vender madeira serrada sem licença da autoridade competente válida para todo o
tempo de viagem. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Auto de infração pela venda
da  madeira  lavrado  em  28/05/2003.  Emissão  das  Autorizações  para  Transporte  de  Produto
Florestal ocorrida em 14/10/2002. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, V e III). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

485. Processo: 1.23.001.000037/2014-81 Voto: 8688/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado com o objetivo de investigação e atuação na
persecução  penal  relativos  à  Guerrilha  do  Araguaia,  notadamente  no  episódio  relativo  a
determinada vítima. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Informações de que
os fatos ora tratados são objeto do Processo JF-MBA 0001162-79.2012.4.01.3901. Aplicação do
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

486. Processo: 1.23.001.000148/2006-88 Voto: 8508/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de contra a ordem tributária (art. 2º, inc. II,
da  Lei  8.137/90).  Empresa  que  teria  deixado  de  recolher  tributo  no  prazo  legal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada em abstrato de 02 (dois) anos de
detenção.  Crédito  tributário  exigível  na  data  da  escrituração  (25/10/2005).  Extinção  da
punibilidade  (art.  107,  IV,  CP).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (art.  109,  VI,  CP).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

487. Processo: 1.23.002.000106/2014-47 Voto: 8481/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  pela  Federação  das  Associações de Moradores  e
Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande (FEAGLE), na qual se
requer  a  intervenção  do  MPF,  para  se  esclarecer  suposto  acesso  pelo  Conselho  de
Desenvolvimento  Sustentável  do  Lago  Grande  a  um  extrato  de  conta  bancária  mantida  em
conjunto entre a FEAGRE e INCRA e bloqueada. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Ausência  de  informações  ou  indícios  de  que  suposta  cessão  de  informação,  acerca  da
movimentação da conta bancária citada, configure ilícito penal. Ausência de indícios da prática de
crimes. Falta justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



488. Processo: 1.23.003.000045/2014-16 Voto: 8335/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de declarações prestadas por  Policial
Militar, que noticia extração ilegal de madeira na Terra Indígena Cachoeira Seca, com apoio, em
tese, do poder público do município de Uruará/PA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inc. IV). Extraídas cópias do presente PIC para juntada aos autos da Notícia de Fato (convertida
em Procedimento Preparatório) nº 1.23.00.000064/2014-44, instaurada a partir de representação
dos Indígenas Arara à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, relatando os mesmos fatos.
Perda do objeto do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

489. Processo: 1.23.003.000153/2014-81 Voto: 8426/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Transportar peixes ornamentais, sem
licença do órgão competente. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Os fatos
ora tratados são objeto de investigação no Inquérito Policial n° 137/2012 DPF/ATM. Aplicação do
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

490. Processo: 1.23.007.000190/2014-59 Voto: 8368/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de cópia de inquérito policial que apura crimes ambientais
praticados por empresas madeireiras, remetidas por Procurador da República com ofício na PRM-
Mossoró/RN, que vislumbrou elementos de que haveria a participação de empresas situadas em
municípios  abrangidos  pela  PRM-Tucuruí/PA,  para  as  providências  pertinentes.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de dados que indiquem a participação de
empresas situadas em Municípios sob atribuição da PRM-Tucuruí/PA no esquema fraudulento.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

491. Processo: 1.24.000.000402/2014-21 Voto: 7643/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A).  Notícia  do não repasse ao INSS dos valores recolhidos a título  de contribuições
previdenciárias de empregados. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência
realizada. Verifica-se a partir dos dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil, que não foi
possível  aferir  qualquer irregularidade quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias
sob a responsabilidade da denunciada. Inexistência de indícios da suposta apropriação indébita
por  parte  da  Associação  contribuinte.  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 a Dra. Raquel Elias



Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

492. Processo: 1.24.000.002468/2014-55 Voto: 8031/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato previdenciário (CP, art. 171, caput, e § 3º). Inserção de tempo de
contribuição  inexistente  no  sistema  informatizado  do  INSS  para  concessão  de  benefício
previdenciário  de  aposentadoria,  por  ex-servidor  da  autarquia  previdenciária.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Falecimento da ex-segurada em 15/08/2005. Extinção da
punibilidade  (art.  107,  inc.  I,  do  CP).  Existência  de  acórdão  do  TRF-5ª  Região  proferido  em
habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, que objetivou o trancamento de todas
as ações penais em curso que apurassem os crimes de inserção de dados falsos no sistema
informatizado do INSS e estelionato majorado, praticados pelo ex-servidor público, no período em
que ocorreu a concessão do benefício irregular apurado nos presentes autos. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do presente feito já que, embora futuras condenações, por fatos
anteriores à unificação, pudessem majorar a pena total, com o reflexo da Súmula 715/STF, não
majorando, no entanto, a pena unificada, o habeas corpus concedido impede, a um só tempo,
modificações na pena unificada e na pena total por todos os crimes praticados. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

493. Processo: 1.24.001.000052/2014-92 Voto: 8097/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Ação de execução fiscal
ajuizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ¿ ANP, perante a
Justiça  Federal.  Executado  que  entregou  ao  arrematante,  o  bem  do  qual  era  depositário,
deteriorado, ensejando impugnação por parte do arrematante. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Multa aplicada ao depositário,  em seu patamar máximo (20% do valor  da
causa). Inaplicabilidade do art. 24, § 2º, do CPP, uma vez que o prejuízo foi suportado diretamente
pelo  arrematante,  particular,  que efetuou o  depósito  do valor  do  lanço.  Crime de ação  penal
privada,  que  somente  se  procede  mediante  queixa.  Precedente  da  2a.  CCR:  Processo
1.21.006.000007/2014-08, Voto 6546, Sessão 604, de 15/09/2014. Impossibilidade da instauração
da persecução penal por parte do Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

494. Processo: 1.24.001.000159/2014-31 Voto: 8278/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20). Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito relacionados, no caso, a religião. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conduta praticada por meio da internet. Atribuição do Ministério Público Federal
que se justifica,  pois o Brasil  é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Todas, as Formas de Discriminação Racial (assinada em 1966, ratificadas em 1968 e publicada
em 1969 pelo  Decreto  nº  65.810/69).  Indícios da transnacionalidade da conduta.  Publicações
criticando religião e destinadas aos praticantes do islamismo. Não verificação de mensagem de
cunho segregacionista em relação aos adeptos do islamismo, mas apenas comentários sobre
certas manchetes da mídia.  Ausência  de dolo  específico  em incitar  a  discriminação religiosa.
Opinião exarada no âmbito da liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal, que
abrange o direito à crítica. Homologação do arquivamento.

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



arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

495. Processo: 1.25.000.003360/2014-42 Voto: 8284/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334,  §  1º,  ¿b¿).  Apreensão  de
mercadorias, desacompanhadas de documentação legal e sem provas de introdução regular no
País, transportadas por empresa de ônibus de propriedade da representada, fato ocorrido no dia
07/12/2008.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  n°  75/93).  Fato  que  já  foi  alvo  de
investigação no bojo dos autos 2009.70.02.005487-1(IPL nº 1297/2009), com baixa na distribuição
pelo  Juízo  Substituto  da  4ª  Vara  Federal  de  Foz  do  Iguaçu,  que  homologou  decisão  de
arquivamento promovida pelo MPF. Aplicação do princípio do ¿ne bis in idem¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

496. Processo: 1.25.004.000403/2014-06 Voto: 8844/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem
ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para
custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da Orientação
nº 04 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

497. Processo: 1.25.004.000419/2014-19 Voto: 8888/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em
11/11/2005.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Primeira  parcela  que  era
parcialmente devida. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo
do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas
com hospitalização e funeral  do titular  do benefício.  Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª
CCR/MPF.  Ademais,  a  segurada  não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.
Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético. Lapso temporal que impossibilita a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual (transcurso de mais de nove anos, o que faz esmaecer a
memória dos fatos na lembrança de eventuais testemunhas). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

498. Processo: 1.25.004.000421/2014-80 Voto: 8845/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em
17/02/2005.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Primeira  parcela  que  era
parcialmente devida. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo
do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas
com hospitalização e funeral  do titular  do benefício.  Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª
CCR/MPF.  Ademais,  a  segurada  não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.
Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético. Lapso temporal que impossibilita a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual (transcurso de mais de nove anos, o que faz esmaecer a
memória dos fatos na lembrança de eventuais testemunhas). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

499. Processo: 1.25.011.000172/2014-33 Voto: 8353/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º, ¿b¿). Representação fiscal
para fins penais, encaminhada pela Receita Federal do Brasil, ante a apreensão de cigarros, de
origem estrangeira, de importação proibida. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93).
Existência  da  Ação  Penal  nº  5001960-79.2014.4.04.7011,  tramitando  perante  a  Subseção
Judiciária de Paranavaí/PR, que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ¿ne bis in
idem¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

500. Processo: 1.25.011.000184/2014-68 Voto: 8408/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, ¿b¿). Representação fiscal
para finas penais, encaminhada pela Receita Federal do Brasil, ante a apreensão de cigarros, de
origem  estrangeira,  desacompanhados  de  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação e pagamento dos tributos devidos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93).
Existência  da  Ação  Penal  nº  5003918-03.2014.404.7011,  tramitando  perante  a  Subseção
Judiciária de Paranavaí/PR, que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ¿ne bis in
idem¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

501. Processo: 1.26.000.003897/2014-75 Voto: 8929/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima relatando suposto racismo contra nordestinos, praticado
por  jornalista  e  pelas  ¿centenas  de  pessoas  que  usam palavras  baixas  contra  o  nordeste¿.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e imprecisa, que
não  trazem  quaisquer  elementos  que  permitam  inferir  as  circunstâncias  da  eventual  prática
delitiva ou identificar os possíveis autores. 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 a Dra. Raquel Elias



Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

502. Processo: 1.26.001.000196/2014-74 Voto: 8467/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática do crime previsto  no artigo 10 da Lei  7.347/85.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Representante legal de determinada empresa que não
teria  prestado  informações  requisitadas  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho,  necessárias  à
instrução  de  inquérito  civil  e  à  eventual  ação  civil  pública.  A  notificação  apresentada  não
esclareceu que os documentos eram essenciais à instrução do inquérito. Formulado pedido de
dilação de prazo, ainda durante o prazo concedido para resposta. Ausência de dolo. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

503. Processo: 1.27.000.001894/2014-60 Voto: 8301/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Eventuais irregularidades no resultado de vestibular de instituição privada de
ensino. Vestibulando que, confrontando seu boletim de notas com a de outros candidatos ao curso
de medicina , concluiu que sua posição classificatória poderia estar distorcida, com possível erro
da  Faculdade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  A Faculdade
representada  encaminhou  todos  os  documentos  relativos  ao  concurso  vestibular  questionado
(Edital normativo e lista de classificação do curso de medicina) e documentos dos 120 melhores
classificados no referido certame (boletim de desempenho, folha definitiva de resposta, espelho
de correção e folha de transcrição da prova discursiva). Da análise dos referidos documentos,
conclui-se que nenhum candidato foi preterido na ordem classificatória, tendo sido devidamente
respeitados os critérios objetivos de julgamento estabelecidos no edital. Denúncia desprovida de
qualquer indício probatório de possíveis irregularidades. Documentos que não revelam indícios
mínimos da prática de qualquer ilícito penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

504. Processo: 1.28.000.000036/2014-61 Voto: 8424/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Supostos  crimes  ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  55)  e
usurpação de bens da União (Lei 8.176/91, art. 2º). Procedimento iniciado a partir de denúncia
anônima, encaminhada via ofício pelo DNPM, sobre indícios da prática de lavra ilegal de recursos
minerais  (areia),  por  parte  de empresa  localizada  no  município  de  Extremoz/RN.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  As  informações  e  os  documentos
encaminhados pela representada, dão conta que a área em comento estava sendo explorada
para extração de areia, que se destinava à construção de empreendimentos já licenciados pelos
órgãos competentes, naquele município, sem qualquer finalidade comercial. Corroborando com as
informações  da  representada,  o  DNPM  informou,  também,  que  após  análise  da  defesa  da
empresa,  em  conjunto  com  o  parecer  emitido  pelo  órgão,  após  vistoria  realizada  no  dia
13/03/2014 no local, decidiu-se pelo arquivamento do Processo Administrativo instaurado, vez que
foi constatado que a atividade exercida pela empresa tratava-se tão somente de movimentação de
terra para uso em obras de terraplenagem, sem comercialização, o que independe de outorga de
título minerário ou de qualquer manifestação prévia daquele Departamento. Portaria do DNPM
considera  que  para  a  abertura  de  vias  de  transporte,  obras  gerais  de  terraplenagem  e  de
edificações, se faz necessária a execução de trabalhos de movimentação de terra e de desmonte
de materiais in natura, que por não objetivarem comercialização dos materiais envolvidos, esses



trabalhos não são considerados atividade de lavra. Ausência de indícios da prática de conduta
criminosa  e  consequente  falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

505. Processo: 1.28.000.000825/2014-00 Voto: 8910/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de benefícios previdenciários após o óbito de seus titulares. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a 02 (dois) dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Ausência de indícios de autoria delitiva
e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual em relação a 03 (três) dos
casos. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

506. Processo: 1.28.000.000918/2014-26 Voto: 8419/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de roubo praticado em detrimento de patrimônio da Empresa de
Correios e Telégrafos - ECT (CP, art. 157, § 2º, I e II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Assalto  perpetrado  por  dois  indivíduos  armados e não  identificados em Agência  dos
Correios e Banco Postal, em município do Rio Grande do Norte, perpetrado no dia 10.04.2014.
Existência do inquérito policial n. 0409/2014 (Processo n. 0002680-11.2014.4.05.8400), arquivado
por decisão judicial, mediante requerimento do MPF. Aplicação do princípio do ¿ne bis in idem¿.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

507. Processo: 1.28.000.001106/2013-17 Voto: 8170/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crimes contra a flora (Lei 9.605/98, art.  50-A) e
usurpação de bens da União (Lei 8.176/91, art. 2º). Procedimento iniciado a partir de Termo de
Declarações que  noticia  supressão  de vegetação  e  extração  de  recurso  mineral  denominado
piçarra, em lotes integrantes de projeto de assentamento, pertencentes ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária-INCRA. Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Informações prestadas pelo  Instituto  Nacional  de Colonização e Reforma Agrária,
dando conta de que a área em comento estava sendo explorada por empresa contratada pelo
Departamento de Estradas e Rodagens ¿ DER/RN,  a fim de atender demandas conveniadas
entre o próprio INCRA e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo Informação
Técnica, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a
extração de piçarra e o desmatamento, no Projeto Assentamento Marajó, foram autorizados pelo
órgão  através  dos  processos  administrativos  nº  2013.0611882/TEC/LS0430  e  nº
2013.061876/TEC/Sveg-0325. A extração de piçarra, objeto deste procedimento, foi aprovada em
Assembléia de moradores, com os valores respectivos depositados em uma conta da Associaçao
e posterior rateio entre os assentados. A extração de piçarra realizada na área ocorreu em virtude
de obras da eólica e recuperação de vias locais e de rovodias. Portaria do DNPM considera que,
para a abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações, se faz



necessária a execução de trabalhos de movimentação de terra e de desmonte de materiais in
natura, que, por não objetivarem comercialização dos materiais envolvidos, não são considerados
atividade de lavra. Ausência de indícios da prática de conduta criminosa e consequente falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

508. Processo: 1.28.000.001614/2014-86 Voto: 8409/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem tributária  (Lei  8.137/90,  art.  1º,  I).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de
crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ:
RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC 114.051/SP, Jorge
Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  25/04/2011.  Ausência  de  justa  causa  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

509. Processo: 1.28.000.001694/2014-70 Voto: 8909/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  vários  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  de  seus  titulares.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatação  da  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão punitiva em relação a 05 (cinco) dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Realização de
até três saques em relação a 01 (um) dos investigados (aplicação da Orientação n° 04). Ausência
de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual
em relação a 01 (um) dos casos. Informações do Departamento de Polícia Federal de que foi
determinado  o  registro  de  03  (três)  dos  casos  como  notícia-crime  e  o  encaminhamento  à
DREX/SR/DPF/RN, para a adoção das providências de Polícia Judiciária pertinentes à apuração
dos fatos. Aplicação do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

510. Processo: 1.28.000.001755/2012-37 Voto: 8782/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).
Divergências entre os depoimentos prestados por testemunhas, quando de suas oitivas na Polícia
Federal e na Justiça Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Eventuais
inconsistências  nos  depoimentos  prestados  por  uma  das  testemunhas  que  não  possibilitam
certificar  se  ela  mentiu  em  sede  policial  ou  em  Juízo,  sendo  possível  que  tenha  apenas
esclarecido  o  que  não  havia  ficado  suficientemente  claro  quando  do  depoimento  na  Polícia
Federal. Inexistência de divergências significativas nas declarações prestadas pelas outras duas
testemunhas investigadas. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação de arquivamento.

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



arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

511. Processo: 1.28.000.001928/2014-89 Voto: 8417/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2°, II). Documentos encaminhados pelo
Departamento de Polícia Federal,  noticiando que dois indivíduos, não identificados, abordaram
pesquisador do IBGE durante o trabalho e subtraíram bens pertencentes ao Instituto. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  A vítima  não  reconheceu  nenhum  dos
envolvidos na prática criminosa, tendo afirmado não ter como oferecer elementos que possam
ajudar na identificação dos assaltantes. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

512. Processo: 1.28.000.001946/2014-61 Voto: 8908/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Recebimento de uma cédula inautêntica
de R$ 100,00 (cem reais) em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base
de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

513. Processo: 1.28.000.001965/2014-97 Voto: 8438/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  informando  que  usuários  de  rede  social  estariam
fazendo comentários homofóbicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Uso de
expressões indelicadas, de mau gosto e deselegantes, como ¿¿sou hétero de nascença, e não
tenho nada contra os gays não! Trato todos COMO SE FOSSEM gente!¿ Não configuração dos
crimes previstos no art. 20 da Lei n° 7.716/89 ou no art. 140, §3°, do CP. Atipicidade da conduta
no  caso  concreto.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.14.013.000012/2014-58,  Voto  n°
1729/2014, Sessão n° 596, de 28/04/2014, unânime). 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

514. Processo: 1.29.000.001280/2014-11 Voto: 8485/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes contra a liberdade sindical e frustração de
direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 199 e art. 203). Remessa de cópia do Acórdão n.
0000289-14.2013.5.04.0721 RO, do TRT da 4a. Região, ante a possibilidade de ocorrência de



crime contra a liberdade sindical, em razão do pedido do reclamante de que a empresa reclamada
havia  despedido  alguns  de  seus  empregados,  após  os  mesmos  terem  ido  ao  Sindicato  da
categoria obter esclarecimentos quanto à supressão do pagamento do adicional de insalubridade.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. Juntada da sentença trabalhista e
das atas de audiência. Não restou constatada eventual vinculação das demissões com o ato da
visita dos trabalhadores ao sindicato.  Ausência de elementares do tipo penal (violência, grave
ameaça ou fraude).  Atipicidade da conduta.  Precedente do STJ:  (RHC 200901357320,  Jorge
Mussi,  STJ -  Quinta Turma, DJE DATA:11/10/2010 ..DTPB:.).  Ausência de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

515. Processo: 1.29.000.001836/2014-61 Voto: 7862/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330). Suposto
descumprimento  de  ordem  judicial  por  parte  do  Presidente  de  Associação,  que  intimado  a
depositar valores bloqueados em Ação Trabalhista ou justificar o motivo de não fazê-lo, quedou-se
silente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Juntada  da  Ata  de
Audiência,  onde  consta  que  o  Presidente  da  Associação  reclamada  compareceu  em  Juízo,
justificando que a Associação das Entidades Carnavalescas do Município de Porto Alegre/RS,
depende do repasse de verbas pela Secretaria municipal. Que em razão das contas relativas ao
exercício de 2013 econtrarem-se pendentes de aprovação perante aquela municipalidade, não
lhes foram repassados os créditos dos valores necessáriaos ao cumprimento da decisão. Diante
disso, o magistrado determinou o envio de Ofício à Secretaria Municipal, para que colocasse à
disposição  do  Juízo  os  valores  referente  aos  créditos  pendentes  de  repasse  à  Associação
demandada. Evidente ausência da vontade deliberada do representado em descumprir decisão
judicial. Ausência de crime. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR
(Processo  n°  1.36.000.000899/2014-66,  Voto  n°  6556/2014,  Sessão  n°  606  de  29/09/2014).
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

516. Processo: 1.29.000.002476/2014-15 Voto: 8363/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (art. 155, CP) da bagagem de mão de passageiro, que estava
acondicionada no compartimento acima de seu assento, em voo de Congonhas/SP para Porto
Alegre/RS.  Valor  atribuído  a  bagagem  transportada  estimado  em  R$  5.000,00.  Revisão  de
arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Ausência  de  indícios  da  autoria  delitiva.  Aplicação  do
princípio da insignificância ante à mínima ofensividade da conduta, à nenhuma periculosidade
social da ação, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

517. Processo: 1.29.000.003082/2014-84 Voto: 8428/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (art. 155, CP) de aparelho IPAD de passageiro, que viajava do Rio



de Janeiro para Porto Alegre/RS. Valor atribuído ao bem transportado estimado em R$ 2.000,00.
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Ausência  de  indícios  da  autoria  delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

518. Processo: 1.29.000.003368/2014-60 Voto: 8093/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art. 342). Remessa de cópias
da ata de audiência e sentença proferida em ação reclamatória trabalhista, indicando possíveis
divergências  nos  horários  dos  pontos  registrados  pela  reclamante  e  os  informados  pelas
testemunhas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimentos das testemunhas
das partes, que em alguns pontos não contrastam com as afirmações da autora. Referidos pontos
divergentes referem-se à frequência da reclamante e aos registros efetuados,  os quais foram
confrontados  com provas  documentais.  Inexistência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações
prestadas pelas testemunhas. Inexistem evidências nos autos de que as testemunhas possuíam
percepção diferenciada do que afirmaram em Juízo. Ausência do dolo de falsear a verdade. Não
configuração do crime. Precedentes do STJ: REsp 659.512/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma,  julgado  em 21/10/2004,  DJ  29/11/2004,  p.  397  e  HC 14.717/SP,  Rel.  Ministro  Edson
Vidigal,  Quinta  Turma,  julgado  em  13/03/2001,  DJ  09/04/2001,  p.  373.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

519. Processo: 1.29.003.000523/2014-66 Voto: 7814/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Comunicação da utilização
indevida  de  CPF  de  terceiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).
Diligências. Oficiada, a Receita Federal informou que o CPF do contribuinte foi regularizado e que
o crédito tributário constituído foi devidamente extinto, sob a conclusão de que houve mero erro
no  preenchimento  da  DIRF.  A Polícia  Federal  encaminhou  a  notícia  de  fato  aos  órgãos  de
investigação locais, para apuração das eventuais fraudes noticiadas em prefeituras da região.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

520. Processo: 1.29.004.000911/2014-37 Voto: 8407/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  01  (uma)  parcela  do  benefício  de  auxílio-reclusão,  quando  já  em  liberdade  o
instituidor.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Parte  da parcela  sacada era
efetivamente devida ao dependente, uma vez que se refere ao mês que o encarcerado foi solto.
Prejuízo no valor de R$ 279,86. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em
prejuízo do INSS. Homologação do arquivamento.

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



arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

521. Processo: 1.29.004.000969/2014-81 Voto: 8413/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Comunicação de suposta prática de crime, em razão de acordo realizado entre
empregador e empregado referente à rescisão do contrato de trabalho. Informações de que o
empregador, ao promover o acerto com o empregado, teria descontado das verbas trabalhistas
devidas ao trabalhador o valor da multa de 40% do FGTS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). A autoridade policial opinou pelo arquivamento do feito, em virtude da ausência de
conduta que configure  crime.  Não foi  constatado eventual  solicitação de seguro-desemprego,
tampouco  notícia  de  recebimento  concomitante  com  exercício  de  atividade  laboral.  Eventual
desconto  indevido  das  verbas  rescisórias  apresentam-se  como  litígio  de  cunho  trabalhista.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

522. Processo: 1.29.008.000671/2007-10 Voto: 7311/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art. 1°). Notícia anônima de suposta remessa indevida de divisas para o exterior e sonegação
fiscal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações prestadas pela
Receita Federal de que o crédito objeto do processo administrativo foi dividido em duas partes.
Extinção da punibilidade em relação a primeira parte, em razão do pagamento. Quanto a outra, o
crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa, em virtude de interposição de recurso
administrativo.  Crime  de  natureza  material.  Inexistência  de  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Notícia de que foi expedido ofício à Delegacia da Receita Federal requerendo que, tão
logo seja proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo fiscal em análise, seja
comunicado o MPF acerca da referida decisão. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

523. Processo: 1.29.011.000133/2014-97 Voto: 8963/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art. 1°), praticado por representantes legais de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Informações prestadas pela Receita Federal de que não houve a constituição
definitiva dos créditos tributários. Crime de natureza material. Súmula Vinculante n° 24 do STF:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



524. Processo: 1.30.001.002453/2014-80 Voto: 8489/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Representação anônima comunicando que empresa não estaria repassando as contribuições de
trabalhadores ao INSS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Denúncia vaga e
genérica, que não aponta sequer os supostos empregados prejudicados. Ofício encaminhado à
Receita Federal do Brasil, para que adote as providências que lhe competem para apurar os fatos
narrados e, caso sejam confirmados os ilícitos noticiados, comunique o MPF. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

525. Processo: 1.30.001.003448/2014-94 Voto: 7818/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime contra as relações de consumo (Lei 8.078/90, art. 73). Cópias das
principais peças do Processo n. 0007553-85.2014.4.02.515, que tramitou no 1º Juizado Especial
Federal do Rio de Janeiro, figurando como requerida a Caixa Econômica Federal, em razão da
inserção  indevida  do nome da  autora  no  Serviço  de Proteção  ao Crédito  (SPC).  Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Sentença que reconhece a inserção indevida do
nome de cliente em cadastro restritivo de crédito e determina sua imediata correção pela ré, Caixa
Econômica Federal. Crime contra as relações de consumo não evidenciado, ante a ausência de
informações de que  a CEF tenha deixado  de corrigir  imediatamente  as  informações sobre  a
consumidora, conforme determinado na sentença e o só fato da inserção indevida do nome da
cliente no cadastro restritivo não configurar crime. Conjunto probatório não denota evidência de
prática  delituosa.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

526. Processo: 1.30.006.000046/2014-98 Voto: 8326/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica e prevaricação (CP, art. 299, parágrafo
único, e 319). Ofício encaminhado pelo INCRA, noticiando a aquisição de dois imóveis rurais por
um estrangeiro, em desconformidade com a Lei 5.709/71, regulamentada pelo Decreto 74.965/74.
Suposta  responsabilidade  do  Tabelião  e  do  Registrador,  que  teriam  lavrado  e  transcrito  de
maneira irregular a transmissão dos citados imóveis. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Das informações encaminhadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, restou
demonstrado que apenas um imóvel foi  registrado naquele Cartório em nome do estrangeiro,
porém, nenhuma irregularidade foi verificada na sua transcrição, não havendo qualquer falsidade
no registro, no qual consta a verdadeira nacionalidade do adquirente, de cidadania portuguesa.
Tampouco existem quaisquer indícios de provas de ter o tabelião retardado ou deixado de praticar
atos de ofício. Ausência de indícios da prática de condutas criminosas e consequente falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



527. Processo: 1.30.006.000255/2014-31 Voto: 8418/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  e  de  estelionato
previdenciário tentado (CP, art. 171, §3° c/c art. 14, II). Investigado que teria prestado declaração
falsa em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por idade na qualidade
de segurado especial (rural). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). No depoimento
em que teriam ocorrido as supostas ilicitudes, o investigado declarou que foi Vereador por quatro
anos  (1992  a  1996)  e  que,  no  período  de  1997 a  2000,  recebia  da  Prefeitura  sem exercer
atividade  de  fato.  As  declarações  do  próprio  investigado  demonstram  que  ele  mantinha  sua
propriedade rural concomitantemente aos vínculos urbanos. Não verificação de falsidade ou outro
meio fraudulento capaz de ludibriar o INSS ou a Justiça Federal. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

528. Processo: 1.31.000.000731/2013-56 Voto: 8332/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação, da
Receita  Federal  do Brasil,  que existem procedimentos de cobrança em desfavor  da empresa
investigada, já inscritos em dívida ativa, relativos a multas por atraso na entrega das Declarações
de  Informações  sobre  Atividades  Imobiliárias  ¿  DIMOB  e  de  Débitos  e  Créditos  Tributários
Federais - DCTF, e débitos de contribuições previdenciárias e, ainda, que não houve formalização
de representação  fiscal  para  fins  penais.  Caso  constatada  fraude,  a  Receita  Federal  deverá
comunicar o Ministério Público Federal, por imperativo legal. Inexistência de subsídios mínimos
para o prosseguimento do feito. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

529. Processo: 1.31.000.002046/2014-45 Voto: 8449/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155,  §  4º,  I).  Ofíco  encaminhado  pela
Universidade  Federal  de  Rondônia,  informando  a  ocorrência  de  furto  de  dois  notbooks
pertencentes àquela Instituição Federal de Ensino Superior, ocorrrido no dia 02.05.2012. Revisão
de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  n°  75/93).  Diligência.  Existência  de  Inquérito  Policial  nº
0027/2012-SR/DPF/RO, já arquivado em razão da falta de indícios mínimos da autoria delitiva.
Aplicação do princípio do ¿ne bis in idem¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

530. Processo: 1.32.000.000682/2014-03 Voto: 8052/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo e ameaça (CP, 147 e 157). Notícia de ameaça a indígena
e  roubo  ocorrido  na  sede  de  organização  parceira  de  Associações  indígenas.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Os referidos fatos são objetos de investigação nos autos
do Inquérito Policial n. 0191/2014-4-SR/DPF/RR, com o envio de cópia deste procedimento para



sua instrução. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

531. Processo: 1.33.000.000603/2013-38 Voto: 8534/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE
AMEAÇA (CP, ART. 147) E DE TRÁFICO DE PESSOA (CP, ART. DO 231). RECURSO DA PARTE
CONTRA  A  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
DILIGÊNCIAS.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  do
Termo de Declaração prestado pela representante, no qual relatou estar sendo perseguida há 15
(quinze)  anos  por  uma  organização  de  tráfico  de  mulheres.  Além  disso,  noticia  que  recebe
ameaças, inclusive, de estupro e morte, em que partes de seu corpo seriam utilizados para rituais.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, uma vez que, pelos
elementos constantes dos autos, não restou comprovada a prática de qualquer infração penal,
faltando justa causa, ou seja, suporte probatório mínimo, para a instauração de Inquérito Policial.
3. Cientificada do arquivamento promovido pelo membro do Parquet oficiante, a representante
interpôs recurso. 4. Da análise dos elementos de informações constantes dos autos, em especial
as manifestações da representante (Termo de Declarações e Recurso) e dos dados colhidos com
a realização de diligências pela Polícia  Federal,  de fato não restou comprovada a prática de
qualquer  infração  penal.  5.  As  informações que  a  recorrente  traz  ao  presente  procedimento,
relatam fatos que igualmente carecem de verossimilhança, Logo, não há elementos justificadores
do prosseguimento da persecução penal. 6. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

532. Processo: 1.33.000.000748/2014-10 Voto: 8802/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3°). Supostas irregularidades na concessão de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Informações de que os fatos ora tratados já foram objeto de apuração no
Inquérito Policial n° 126/2008 (2008.72.00.003614-0). Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

533. Processo: 1.33.000.000948/2014-72 Voto: 8087/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  fauna  (Lei  9.605/98,  art.  34,  caput,  c/c,  art.  36).
Apreensão de (01) tarrafa e 4,4 kg de pescados, abandonados no interior da Estação Ecológica
de Carijós/SC, por infrator que ao perceber a ação fiscalizatória evadiu-se do local. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não foi localizado o infrator, mesmo após intensa ação dos
fiscais,  com apoio  de  agentes  policiais.  Encaminhados os  autos  ao  Departamento  de Polícia
Federal,  por  meio  de  ofício  requisitório  de  instauração  de  Inquérito.  Realizadas  diligências
preliminares e da análise dos documentos e informações, constatou a autoridade policial que a
notícia-crime  não  possui  elementos  que  permita  identificar  o  autor  do  crime.  Ausência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

534. Processo: 1.33.000.001722/2014-99 Voto: 8051/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude processual (CP, art. 347). Cópia do Acórdão exarado no
Processo RO 0007952-74.2012.5.12.0026, oriundo da Justiça do Trabalho, onde consta que o
reclamante  utilizou  o  processo  trabalhista,  para  cobrar  valores  decorrentes  de  contrato  de
prestação de serviços, de empresa da qual era sócio de fato. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Utilização de processo trabalhista para obtenção de vantagem artificiosamente
engendrada  em  momento  anterior  à  sua  propositura.  Inocorrência  da  ação  de  inovar
artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou
de pessoa. Deslealdade processual combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a
condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, a qual já foi aplicada pelo Juiz da
causa (CPC, art.  18).  Ausência de elementos caracterizadores do tipo penal.  Não obstante a
presença aparente dos elementos do tipo penal do estelionato judiciário, não tem esse previsão
no ordenamento jurídico pátrio, sendo conduta atípica. Precedentes do STJ: RHC 31.344/PR, Rel.
Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/03/2012,  DJe  26/03/2012;  REsp
1101914/RJ, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
06/03/2012,  DJe  21/03/2012.  Precedente  da  2a.  CCR:  Inquérito  Policial  5002514-
97.2012.4.04.7103, Voto 9249, Sessão 589, de 25.11.2013, unânime. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

535. Processo: 1.33.000.001911/2014-61 Voto: 8804/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente). Representação noticiando a existência de uma página na internet que
contém cenas de pornografia infantil. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Solicitação de análise das informações pela ASSPA. Conclusão de que não foi possível verificar o
local da sede do site, tendo em vista que a página foi criada e hospedada em um ¿web storage¿,
com servidores no mundo inteiro. Ademais, o sítio eletrônico, que foi gerado por uma plataforma
automática de criação de páginas de internet, não está mais disponível. Ausência de indícios de
autoria e 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

536. Processo: 1.33.000.002731/2014-05 Voto: 8814/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 296, §1°, III, do CP. Comunicação de
que  presidente  de  sindicato  teria  utilizado  indevidamente  o  símbolo  das  Armas  Nacionais,
incorporando o brasão ao logotipo do sindicato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inciso IV). Informações de que os fatos ora tratados já foram objeto da Ação Penal n° 5023220-
04.2012.404.7200/SC. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



537. Processo: 1.33.000.002889/2013-96 Voto: 8813/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento 1Investigatório Criminal. Noticiante relata sofrer perseguição e tortura por policiais,
que estariam implantando transmissores de microondas em pessoas. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma desconexa e desprendida da realidade, que não
apresentam qualquer elemento que permita inferir as circunstâncias da eventual prática delitiva.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

538. Processo: 1.33.001.000409/2014-23 Voto: 8331/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171,  §  3º),  por  beneficiária  de  aposentadoria  por  invalidez  que  exerceria  atividade  laboral
concomitante.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiado  o  INSS,  órgão
fiscalizador  competente,  para  verificar  existência  de  benefício  previdenciário  em  nome  da
investigada, após o que deverá comunicar a existência de irregularidades ao Ministério Público
Federal, por imperativo legal. Inexistência de subsídios mínimos para o prosseguimento do feito.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

539. Processo: 1.33.004.000120/2014-84 Voto: 8412/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, ¿b¿). Representação fiscal
para finas penais, encaminhada pela Receita Federal do Brasil, ante a apreensão de cigarros, de
origem  estrangeira,  desacompanhados  de  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação e pagamento dos tributos devidos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93).
Existência de Inquérito Policial  nº  5000545-74.2013.404.7212,  tramitando perante a Subseção
Judiciária  de Joaçaba/SC,  que  apura os mesmos fatos.  Aplicação  do princípio  do ¿ne bis  in
idem¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

540. Processo: 1.33.004.000121/2014-29 Voto: 8212/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334). Apreensão de 18.094 maços de
cigarros  de  procedência  estrangeira,  sem  os  documentos  comprobatórios  de  sua  regular
importação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Os fatos ora tratados já
foram objeto de denúncia na Ação Penal n° 5000173-21.2014.404.7203. Aplicação do princípio do
ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



541. Processo: 1.33.007.000205/2014-32 Voto: 8172/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Prefeitura Municipal de Imbituba/SC que noticia o
recebimento  de  correspondência  e  boleto  de  sítio  eletrônico  que  supostamente  induziria  a
municipalidade à contratação de serviços do site, que utiliza, inclusive, o Brasão da República.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Possível  tentativa  de  golpe  contra  a
Administração Pública Municipal.  Ausência de elementos capazes de justificar  a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Fatos igualmente comunicados ao Ministério
Público Estadual, pela própria municipalidade. Cópia da promoção de arquivamento remetida à
Promotoria de Justiça de Imbituba/SC, pelo Parquet Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

542. Processo: 1.34.001.003457/2014-36 Voto: 8334/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia apócrifa. Supostos crimes contra a ordem tributária e previdenciários, e
inobservância a direitos trabalhistas, por empresa de telecomunicação. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiados o INSS, Receita Federal e Ministério Público do Trabalho,
órgãos fiscalizadores competentes,  que deverão comunicar  a existência de irregularidades ao
Ministério  Público  Federal,  por  imperativo  legal.  Inexistência  de  subsídios  mínimos  para  o
prosseguimento do feito. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

543. Processo: 1.34.006.000435/2013-93 Voto: 8780/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  comunicando que  cidadão nigeriano
ingressou em território nacional portando quantias muito superiores ao limite de R$ 10.000,00.
Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Não configuração do crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299), uma vez que o investigado não preencheu qualquer documento com
informação falsa,  mas apenas adentrou no canal ¿nada a declarar¿.  Ausência de indícios da
prática  dos  crimes  previstos  na  Lei  n°  7.492/86  (Sistema  Financeiro  Nacional)  ou  na  Lei  n°
9.613/98 (Lavagem de Dinheiro),  que exige, este último, para sua tipificação, a prática de um
crime antecedente. Conduta já devidamente reprimida no âmbito administrativo, com o perdimento
do valor acima do equivalente a R$ 10.000,00 em favor da União. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

544. Processo: 1.34.007.000143/2014-21 Voto: 8339/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 168-A e 337-A do CP. Suprimir ou
reduzir contribuições previdenciárias, bem como deixar de repassá-las à Previdência Social, em
razão da não anotação de vínculo  empregatício do empregado/reclamante em sua CTPS,  no
período de 03/10/2005 a 28/02/2006. Valores devidos calculados em R$ 1.925,77 (decorrentes da
apropriação indébita) e R$ 223,12 (decorrentes da sonegação). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Reconhecimento posterior  do vínculo  trabalhista  pela  Justiça do Trabalho.



Inexistência  de dolo  contemporâneo à suposta conduta delitiva  por  parte  do investigado,  que
pautava sua conduta na crença de que não havia o vínculo trabalhista na relação de prestação de
serviços que mantinha com o empregado/reclamante. Ausência de indícios de fraude. Atipicidade
da conduta. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.34.007.000098/2014-13, Voto n° 3838/2014,
Sessão n° 599, de 26/05/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

545. Processo: 1.34.007.000199/2014-86 Voto: 8337/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  337-A do  CP.  Suprimir  ou  reduzir
contribuições  previdenciárias  em  razão  da  não  anotação  de  vínculo  empregatício  de  dois
empregados/reclamantes em suas CTPS's, no período de 01/02/2009 a 01/04/2009, cujos valores
das contribuições devidas foram calculados em R$ 730,30 e R$ 900,21. Revisão de arquivamento
(LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Reconhecimento  posterior  do  vínculo  trabalhista  pela  Justiça  do
Trabalho. Inexistência de dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do investigado.
Ausência de indícios de fraude.  Atipicidade da conduta.  Precedente da 2ª CCR (Processo n°
1.34.007.000098/2014-13,  Voto  n°  3838/2014,  Sessão  n°  599,  de  26/05/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

546. Processo: 1.34.008.000150/2014-13 Voto: 7859/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Eventual
prática de descumprimento de decisão judicial antecipatória de tutela nos autos de ação judicial,
por  parte  de  entidade  denominada  UPS  SERVIÇOS  ¿  Sociedade  Brasileira  de  Gestão  em
Assistência Ltda. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Decisão que
determinava a ré se abster de comercializar planos de benefícios, enquadrados pelo autor como
seguros, cuja comercialização é vedada sem que haja autorização da SUSEP. Informações da
representada que após a referida denúncia, na fase instrutória da ação judicial, o Juiz que presidiu
o feito, após a oitiva da partes e testemunhas, decidiu pela suspensão dos efeitos da medida
antecipatória da tutela, até a prolação da sentença. Dessa decisão foi interposto agravo pela parte
contrária, ao qual fora concedido efeito suspensivo, encontrando-se em fase de recurso no STJ.
Não obstante isso, demonstra a representada não ter descumprido nenhum dos itens contidos na
decisão antecipatória da tutela. Ademais, trata-se de ação que se submete à medida constritiva de
natureza cível incompatível com a aplicação cumulativa de sanção penal. Atipicidade da conduta.
Precedentes do STF (HC 86254, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10/03/2006) e da
2ª CCR (Processo n° 1.33.016.000034/2012-71, Voto n° 88/2013, Sessão n° 693, de 18/02/2013).
Homologação de arquivamento. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

547. Processo: 1.34.010.000552/2014-79 Voto: 7176/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes contra as patentes, os desenhos industriais e as marcas (Lei
9.279/96, arts. 183, I; 187 e 189, I). Representação formulada por particular que noticia violação
ao seu direito de invenção, de equipamento agrícola, registrado em seu favor no INPI. Revisão de



arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crimes cuja ação penal somente se procede mediante
queixa  (Lei  nº  9.279/96,  art.  199).  Ausência  de atribuição  do  Ministério  Público  Federal  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

548. Processo: 1.35.000.001925/2014-19 Voto: 8949/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  particular  noticiando  suposta  ilicitude  na
venda de produtos cosméticos falsificados pela internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62,  IV).  Diligência.  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  que  as  matrizes  das  empresas
envolvidas se encontram em Pernambuco e São Paulo.  O Procurador  da República oficiante
encaminhou cópias da notícia-crime e da reposta da Receita Federal às Coordenadorias Criminais
do MPF atuantes nos Estados de Pernambuco e São Paulo, para ciência e providências cabíveis.
Homologação do arquivamento, a fim de se evitar o bis in idem.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

549. Processo: 1.36.000.000968/2014-31 Voto: 8846/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 07 (sete) maços de
cigarros de origem estrangeira, avaliados em R$ 7,21 (sete reais e vinte e um centavos). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Ausência de reiteração da conduta. É certo que a natureza
do produto introduzido clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da
insignificância, dado ao seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  No  caso,  a  quantidade  apreendida,  excepcionalmente,
impõe reconhecer a  ausência  de dolo  em praticar  o  crime de contrabando.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

550. Processo: 1.36.000.001043/2014-16 Voto: 8359/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334). Apreensão de 2.100 pacotes de
cigarros  de  procedência  estrangeira,  sem  os  documentos  comprobatórios  de  sua  regular
importação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Os fatos ora tratados foram
objeto  de  investigação  no  Inquérito  Policial  n°  223/2012,  já  tendo  sido  oferecida  denúncia.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

551. Processo: 1.36.000.001347/2014-75 Voto: 8806/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179)  ocorrido  em  processo
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada, que



somente pode ser  iniciada  após o oferecimento de queixa-crime pelo  ofendido (CP,  art.  179,
parágrafo único).  Impossibilidade da instauração da persecução penal  por  parte  do Ministério
Público.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.12.006.000007/2014-08,  Voto  n°  6546/2014,
Sessão n° 604, de 15/19/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

552. Processo: 1.36.001.000237/2014-86 Voto: 8373/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para verificar possíveis irregularidades na exigência, por técnicos do
INSS, de declaração de sindicato que represente o trabalhador rural ou sindicato de colônia de
pescadores,  para  comprovação  do  exercício  da  atividade  exercida  pelo  segurado  especial.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A exigência de declaração pela Autarquia
Previdenciária, prevista na Instrução Normativa nº 45/2010, para comprovar regular atividade do
segurado  especial  não  configura  ilícito  penal.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

553. Processo: 1.36.001.000302/2014-73 Voto: 8322/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, ¿b¿). Representação fiscal
para finas Penais, encaminhada pela Receita Federal do Brasil, ante a apreensão de mercadorias
de  origem  estrangeira,  desacompanhadas  de  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação e pagamento dos tributos devidos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93).
Existência  da  Ação  Penal  nº  0008993-79.2011.4.01.4301,  tramitando  perante  a  Subseção
Judiciária de Araguaína/TO, que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ¿ne bis in
idem¿. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial de Arquivamento

554. Processo: 1.23.000.001161/2013-93 Voto: 8282/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,
ARTS. 168-A E 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). EXISTÊNCIA
DE  PROCEDIMENTO  FISCAL  EM  ANDAMENTO.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  AINDA  NÃO
CONSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
337-A DO CP E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL QUANTO AO CRIME DO ART. 168-A DO CP. 1. Procedimento Investigatório Criminal
instaurado para para apurar a prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A), praticados pelo Município de
Ponta  de  Pedras/PA.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  por
entender que a ausência de crédito tributário devidamente constituído impede a continuidade da
persecução penal no tocante ao crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A) e, em relação
ao crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), por se tratar de crime formal que
independe  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  para  sua  consumação,  ¿afigura-se



fundamental a existência de Procedimento Fiscal com vistas a apurar o montante supostamente
não repassado a título de contribuição previdenciária e para que seja oportunizada ao município a
adesão ao parcelamento especial da MP nº 589/2012 e da lei nº 12.810/2013¿. 3. O crime de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  do  CP)  é  de  natureza  material.  A
inexistência  de  constituição  definitiva  dos  créditos  tributários  impõe  o  arquivamento  do  feito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF.. 4. O crime do art. 168-A, de natureza formal, caracteriza-se pelo
não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração
do trabalhador, de modo que não há motivo para obstar a persecução penal até o término de
procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  prejuízo  efetivamente  experimentado.
Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011). 5. Homologação do
arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

555. Processo: 1.23.001.000029/2014-35 Voto: 8340/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado com o objetivo de investigar  fatos relativos  à
Guerrilha do Araguaia.  Oferecida denúncia,  no PIC 1.23.001.000180/2009-14 que tramitou na
PRM-Marabá/PA, em relação ao crime de sequestro que envolve uma das vítimas nestes autos.
Duplicidade de investigações. Arquivamento parcial dos autos, em razão da aplicação do princípio
do ne bis in idem neste caso, e prosseguimento do feito para investigar os fatos que envolvem a
segunda vítima, pelo mesmo Membro do Parquet Federal. Revisão de arquivamento parcial (LC nº
75/93, art. 62, IV). Homologação.

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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

556. Processo: 1.00.000.007376/2014-01 Voto: 5268/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI
Nº 9.099/95 C/C ART. 77 DO CP. INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. O Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia,
deixou  de propor  a  suspensão condicional  do  processo  a  que  se  refere  o  art.  89  da Lei  nº
9.099/95,  por  entender  que  o  denunciado  não  satisfaz  os  pressupostos  necessários  ao
oferecimento do benefício. 2. O Juízo Federal, no entanto, reconheceu ser o caso de oferecimento
da proposta de suspensão condicional do processo, determinando, por isso, a remessa dos autos
a esta Câmara, em analogia ao art. 28 do CPP. 3. A concessão da suspensão condicional do
processo está condicionada ao preenchimento pelo acusado dos requisitos dos arts. 77 do Código
Penal e 89 da Lei nº 9.099/95. Observa-se que na hipótese dos autos, existem outros inquéritos
policiais instaurados para investigar o réu, deixando transparecer uma maior reprovabilidade da
sua conduta. 4. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo, com o
imediato retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

557. Processo: JFRS/SAN-5002234-
52.2014.4.04.7105-RPCR

Voto: 9132/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTO ÂNGELO

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

Ementa: Representação criminal. Possível crime de apologia (CP, Art. 287). Representação encaminhada
por particular relatando suposto crime praticado na internet, vinculado ao site de relacionamentos
Facebook,  com divulgações de vídeos,  fotos e comentários de conteúdo violento.  Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). O simples fato da conduta ter sido praticada via internet, não
atrai,  por si só, atribuição federal  para o caso. Ausência de indícios de transnacionalidade na
conduta. Ausência de elementos de informações 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

558. Processo: DPF/PI-00732/2012-IPL Voto: 9082/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP,
ART. 297, §3, II). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE
ESCLARECER OS FATOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apuração da prática do crime de falsidade documental, consistente na inserção de
vínculo empregatício falso em Carteira de Trabalho e Previdência Social ¿ CTPS. 2. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de dolo. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos
à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de
autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso em exame não foram realizadas todas
as diligências aptas à elucidação dos fatos, tais como a oitiva dos envolvidos. 6. Por força dos
princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se
deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no
AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag
1153477/PI, Rel.  Min.  Rogério Schietti  Cruz,  Sexta Turma, DJe 15/05/2014. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

559. Processo: JF/ILH/BA-INQ-0002947-
33.2012.4.01.3301

Voto: 9118/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ILHÉUS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESBULHO  POSSESSÓRIO  (CP,  ART.  161,  §1°,  II),  EXERCÍCIO
ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (CP, ART. 345), CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98,
ART. 38-A) E EXTRAÇÃO MINERAL (LEI Nº 8.176/91, ART. 2º C/C LEI Nº 9.605/98, ART. 55).
MPF:  ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA E NA AUSÊNCIA DE



AUTORIA.  MAGISTRADO:  DISCORDÂNCIA  (ART  28,  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  LC  75/93).
INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  AOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTS.
161,§1º,II  E  345,  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  CRIMES  AMBIENTAIS.  MATERIALIDADE.
POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado com
o fim de apurar os delitos de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II), exercício arbitrário das
próprias razões (CP, art. 345), crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 38-A) e extração mineral (Lei
nº 8.176/91, art. 2º c/c Lei nº 9.605/98, art. 55) ocorridos em imóvel (Fazenda) de propriedade de
sociedade empresária, atribuídos a indígenas integrantes da etnia Tupinambá. 2. O Procurador da
República  oficiante,  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por  entender  que  as  retomadas
realizadas pelos  indígenas em terras  tradicionalmente  ocupadas pela  etnia  não  constituem a
prática dos delitos de esbulho possessório e exercício arbitrário das próprias razões. Em relação
aos  crimes  ambientais,  não  obstante  comprovada  a  materialidade,  não  teria  sido  possível
estabelecer a autoria. 3. Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para
fins do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  4.  Consta dos autos que a Fazenda
supracitada encontra-se no interior  da Terra  Indígena Tupinambá de Olivença, além de estar,
quase que em sua totalidade, dentro de Unidade de Conservação Federal (Revis Una). 5. O tipo
penal previsto no art. 161, §1°, II, do Código Penal prevê um especial fim de agir em sua redação,
qual seja o fim de esbulho possessório, sem o qual não há fato típico. 6. No caso dos autos, a
invasão praticada pelos índios não ocorreu com o objetivo de privar o particular de sua posse,
uma vez que tinha o fim específico de constranger o Estado a promover as ações de demarcação
(finalização  do  processo),  desapropriação  e  assentamento  dos  integrantes  da  comunidade
indígena  (Precedente  2ª  CCR,  Voto-Vista  Dr.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  PA:
1.00.000.012184/2010/85, Voto 1738/2010). 7. ¿As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
não perdem essa característica  por  ainda não terem sido demarcadas,  na medida em que a
demarcação tem efeito meramente declaratório. Assim entendido, não se pode falar em perda ou
restrição da propriedade por  parte  de quem nunca a teve¿ (REsp 1097980/SC,  Rel.  Ministra
Denise  Arruda,  DJe  01/04/2009).  8.  Quanto  aos  crimes  ambientais,  ante  a  comprovação  da
materialidade  delitiva  e  os  indícios  de  autoria,  necessária  a  realização  de  diligências
suplementares. 9. Homologação de arquivamento quanto aos crimes de esbulho possessório e
exercício arbitrário das próprias razões e prosseguimento da persecução penal em relação aos
crimes ambientais.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação de
arquivamento quanto aos crimes de esbulho possessório e exercício arbitrário das próprias razões
e prosseguimento da persecução penal em relação aos crimes ambientais, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

560. Processo: JF-LIM-0001515-61.2014.4.03.6143-
INQ

Voto: 9073/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 43ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
LIMEIRA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEIS  CRIMES  CONTRA A  HONRA DE  JUÍZA
TRABALHISTA (CP, ARTS. 138 E 140). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS
CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Procedimento investigatório instaurado em virtude de representação criminal, com o objetivo de
apurar possíveis crimes contra a honra (CP, arts. 138 e 140) de juíza do trabalho, perpetradas por
advogado, no bojo de petição direcionada a magistrada. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos ao argumento de que entre a data do fato (protocolo da
petição  em  30/08/2013)  e  a  representação  da  Juíza  (28/03/2014),  teria  decorrido  o  prazo
decadencial de 6 meses. 3. Discordância do Juiz Federal, que sustentou que o termo inicial da
contagem  do  prazo  se  dá  com o  conhecimento  dos  fatos  pelo  ofendido.  Nessa  linha,  seria
prematuro considerar como termo inicial a data na qual foi protocolada a petição contendo as
ofensas, já que seria de notório conhecimento que as petições que ingressam nos protocolos
judiciais só costumam chegar às mãos dos juízes depois de alguns dias. Remessa dos autos à 2ª
CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de
autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da



punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso em exame, de fato, não há nos autos
qualquer  documento  que  ateste  que  a  Juíza  teria  tido  conhecimento  dos  fatos  na  data  do
protocolo da petição. Dessa forma, considerando o pequeno lapso temporal objeto da divergência,
entendo existirem diligências capazes de melhor elucidar os fatos ora narrados. 6. Por força dos
princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se
deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no
AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag
1153477/PI, Rel.  Min.  Rogerio Schietti  Cruz,  Sexta Turma, DJe 15/05/2014. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

561. Processo: JF-SE-0000157-08.2014.4.05.8503-
INQ

Voto: 9133/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171  §  3º).  RECEBIMENTO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. CPP, ART. 28 C/C
LC 75/93,  ART.  62-IV.  AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DA AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de
benefícios  previdenciários  após o  óbito  dos  titulares.  2.  Envio  de  três  casos  de  recebimento
irregular  do  benefício  previdenciário,  cujos  últimos saques  se  deram em 08/2006,  09/2003 e
02/2007. 3. Na espécie, pode-se aferir a total imprestabilidade e inviabilidade da continuidade das
investigações, tendo em vista que os recebimentos indevidos cessaram há 8 (oito) anos ou mais,
e  não foi  identificado procurador  ou representante legal  cadastrado  no sistema da autarquia.
Ainda, registre-se que não houve a renovação da senha, já que os saques eram efetuados por
cartão magnético, dificultando-se ainda mais a identificação dos autores do delito. 4. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

562. Processo: JF/SP-0004045-21.2014.4.03.6181-
PCD

Voto: 9061/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART.
334).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28,  C/C  A LC  N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o
crime de contrabando (CP,  art.  334),  em virtude do transporte  de 273 maços de cigarros de
procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito
por entender atípica a conduta do investigado, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância.
Discordância do magistrado. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. A natureza do produto (cigarros)
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  4.  A
importação  de  273  (duzentos  e  setenta  e  três)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.
Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.
Precedente do STF (HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013). 5. Designação
de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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



ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

563. Processo: JF/SP-0009129-37.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 9079/2014 Origem: SJUR/PRM-SP - SETOR 
JURIDICO DA PRM/JAU

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA  ASSEMELHADA  À  MACONHA
(SEMENTES) ORIUNDA DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional
de drogas (Lei  11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40,  inciso I),  tendo em vista a
apreensão, pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal na Alfândega da
Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, de substância assemelhada à maconha
(15 sementes), em encomenda oriunda do exterior e destinada a morador de Jaú/SP 2. O MM.
Juiz Federal  de São Paulo/SP, acolhendo manifestação do Procurador da República oficiante,
declinou da competência à Seção Judiciária Federal De Jaú/SP, que fixou a competência para o
processamento e julgamento. 3. Manifestação do Procurador da República oficiante em Jaú/SP
contrária à fixação da competência. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do
CPP c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Conhecimento da remessa como conflito de atribuições entre
membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/93, tendo em vista
tratar-se de inquérito policial, não havendo que se falar em competência pois não inaugurada a
fase judicial. 5. No mérito, assiste ao Procurador da República oficiante em Jaú/SP. No caso de
tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que a droga
ingressa no País ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino. Precedentes do STJ:
CC 132.897/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 01/08/2011; CC 41.775/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
Terceira Seção, DJ 14/06/2004, p. 158. 6. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em
São Paulo/SP para prosseguir na persecução criminal.

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 o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

564. Processo: 1.29.018.000007/2014-72 Voto: 9081/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  CRIME  DE
DESOBEDIÊNCIA (CP,  ART.  330).  DECLARAÇÃO  DE  IMPEDIMENTO  DE  DOIS  MEMBROS
OFICIANTES  NA  PRM  -  ERECHIM/RS  PARA  ATUAR  EM  PROCEDIMENTO  CRIMINAL,
ORIGINADO  POR  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDENS  JUDICIAIS  EM  DEMANDA CÍVEL NA
QUAL OS MEMBROS HAVIAM ATUADO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A PRM ¿ PASSO
FUNDO/RS, QUE DISCORDOU DO IMPEDIMENTO DECLARADO PELOS MEMBROS DA PRM
¿ ERECHIM/RS. CONHECIMENTO DO CONFLITO, PARA RECONHECER A ATRIBUIÇÃO DO
MEMBRO OFICIANTE NA PRM ¿ ERECHIM/RS, ORA SUSCITADO, PARA PROSSEGUIR NOS
FEITOS. 1.Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime de
desobediência (CP, art.  330),  praticado, em tese,  pelo Comando Geral  da Brigada Militar,  por
haver descumprido ordens expedidas por Juiz Federal, nos autos de ação ajuizada pela FUNAI,
que visava obter autorização judicial para ingresso de técnicos de empresas terceirizadas em
propriedades  rurais  localizadas  no  interior  de  terra  indígena.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante na PRM ¿ Erechim/RS, por haver atuado judicialmente nos autos de ação ordinária da
qual  partiram as  ordens descumpridas,  e  extrajudicialmente  no bojo  de  inquérito  civil  público
instaurado para acompanhar a demarcação da terra indígena, declarou-se impedido para conduzir
o presente procedimento criminal, com fulcro nos arts. 252, IV e 258 do CPP. 3. Redistribuído o
procedimento para outra Procuradora da República atuante no mesmo ofício, esta se declarou
também impedida por também ter atuado na ação ordinária. 4. Com isso, houve a redistribuição
do feito  a Procuradora da República oficiante na PRM ¿ Passo Fundo/RS, que discordou do
impedimento  declarado  e  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  por  entender  que  o
descumprimento das ordens se deu no âmbito de uma ação ordinária em que o MPF sequer foi



parte, tendo atuado, apenas, como fiscal da lei. Ainda, consignou que as ordens descumpridas
não haviam partido do Parquet, mas, sim, do Juiz Federal. 5. No caso, não se enquadrando o
membro do Parquet nas situações descritas no art. 252, IV do CPP, ou seja, nem como parte nem
como interessado no feito, não há que se falar em impedimento. 6. Noutro giro, considerando
informação trazida pela Procuradora da República suscitante, no sentido de que os membros que
teriam  se  declarado  impedidos  estariam  atuando  em  outras  PRMs,  em  virtude  de  remoção,
estando na PRM ¿ Erechim membro diverso, com mais razão, impõe-se o prosseguimento do feito
na PRM ¿ Erechim/RS, haja vista não mais remanescer o motivo que ensejou o presente conflito
de  atribuição.  7.  Conhecimento  do  conflito  para  declarar  a  atribuição  da  Procuradoria  da
República no Município de Erechim/RS, ora suscitada, para prosseguir no feito.

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 o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

565. Processo: 1.27.000.002021/2014-74 Voto: 9173/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato trazida a julgamento na 611ª Sessão de Julgamento desta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão,  realizada no dia  10/11/2014, na qual  votei  pela  homologação do
declínio de atribuições do feito (Voto nº 8233/2014). Após pedido de vista dos autos ao Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá apresentou seu voto (131/2014), na 613ª Sessão de Julgamento desta
Câmara,  realizada  no  dia  15/12/14,  cuja  ementa  segue:  ¿INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME
CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL (ART.  16,  LEI  Nº  7.492/86).  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (E. Nº 32, 2ªCCR). ¿COMPRA PREMIADA¿. ESTUDO DO GRUPO DE TRABALHO
DE  CRIMES  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  (PROCESSO  Nº
1.00.000.008497/2014-62).  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de Fato que apura a prática de Compra Premiada.
Trata-se de oferta pública de compra parcelada de um bem, de modo que o respectivo custo de
aquisição  dilua-se  em  pagamentos  antecipados,  no  montante  total  ou  parcial.  A entrega  da
mercadoria,  no  entanto,  condiciona-se  à  quitação  total  do  seu  valor  ou  à  superveniência  de
premiação  do  contratante,  que  se  dá  por  meio  de  sorteio  mensal.  Ao  ser  contemplado,  o
participante  recebe  o  bem  quitado,  desonerando-se  do  pagamento  das  eventuais  parcelas
remanescentes. 2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual por entender que a prática da ¿compra premiada¿ não é considerada atividade
financeira  (consórcio)  e tampouco a empresa investigada seria  uma instituição financeira  (fls.
58/61). Concluiu que a conduta poderia caracterizar crime contra a economia popular (art. 2º, IX,
da Lei nº 1.521/51) ou, eventualmente, estelionato (art. 171, CP). 3. De fato, conforme estudo do
Grupo  de  Trabalho  (GT)  de  Crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (processo  nº
1.00.000.008497/2014-62), a prática denominada Compra Premiada não é consórcio (art. 2º da
Lei nº 11.795/2008). Contudo, também não configura Pirâmide Financeira. 4. Conforme o referido
estudo, os elementos essenciais da captação antecipada de poupança popular são encontrados
na Compra Premiada (Leis nº 5.768/71). A captação antecipada de poupança ocorre quando os
recursos  coletados  da  população  são  utilizados para  entrega,  apenas no  futuro,  daquilo  que
desejam os consumidores que entregaram sua renda. Ao invés de juntarem eles próprios seus
recursos para obtenção do que desejam, fornecem numerário durante determinado período para
que outrem se encarregue de fazê-lo por eles. 5. A Compra Premiada, consoante conclusão do
GT,  envolve  a  captação  e  administração  de  poupança  atípica.  Por  isso,  os  captadores  são
equiparados a instituições financeiras para os fins do art. 1º, caput, da Lei 7.492/86 (Lei de Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional),  de modo que o seu desempenho sem autorização do
Ministério da Fazenda configura o crime previsto no art.  16 da referida Lei. 6. Tratando-se de
crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  a  atribuição  para  promover  a  persecução  penal
pertence  ao  Ministério  Público  Federal.  7.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e
designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução
penal.¿ Após melhor analisar os autos, reconsiderando o voto que declinava a atribuição, passo a
aderir integralmente o voto apresentado pela Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, razão pela qual
voto pela não homologação do declínio de atribuição e pela designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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



566. Processo: 1.34.004.000867/2014-03 Voto: 9078/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP,  ART.  304).
SAQUES, COM USO DE DOCUMENTO FALSO, DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO
DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PREMATURIDADE DO DECLÍNIO. POSSÍVEL
ENVOLVIMENTO DE EMPREGADO DO INSS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Notícia de fato instaurada para apurar a
possível  prática  do  crime previsto  no  art.  304,  do  Código  Penal,  em razão  da realização  de
saques, por terceiro não autorizado e com uso de documento falso, de créditos referentes ao
salário  maternidade.  2.  Consta  dos  autos  que,  após  revisão  administrativa  que  concluiu  pela
deferimento  do  benefício,  a  segurada  teria  tentado  sacar  o  crédito,  oportunidade  na  qual  foi
informada pelo Banco que pessoa desconhecida havia efetuado o saque mediante apresentação
de documentos falsos, entre os quais se destacam a Carta de Concessão/Memória de Cálculos
(expedida pelo INSS) e o RG. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio do feito
por  entender  que  os  valores  sacados  indevidamente  já  se  encontravam incorporados  ao  ao
patrimônio da beneficiária. Aduziu, ainda, que não seria possível a manutenção da investigação
na esfera federal com base em meras suposições de envolvimento de funcionários da autarquia.
4. Existência de indícios suficientes da participação de servidor do INSS na conduta delituosa,
haja vista que a informação referente a existência de crédito do salário maternidade apenas era
conhecida pela própria beneficiária e pelos servidores daquela agência responsável pela revisão
do benefício. Os crimes praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções
são de atribuição do Ministério Público Federal. 5. Noutro giro, não determinado o envolvimento
de servidor público federal após a realização de diligências, se faz mister esclarecer a forma como
os dados sigilosos vazaram da APS/Cosmópolis, havendo ainda a possibilidade da ocorrência de
invasão do sistema informático da referida agência do INSS. 6. Não homologação do declínio e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir com a 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

567. Processo: 1.00.000.009671/2014-94 Voto: 9097/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ARTIGO 342) EM AÇÃO
TRABALHISTA. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP,
ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). AUSÊNCIA DE ATOS DE INVESTIGAÇÃO.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  falso
testemunho (CP, artigo 342), ocorrido nos autos de ação trabalhista. 2. O Procurador da República
oficiante, sem proceder a qualquer diligência, promoveu, de plano, o arquivamento do feito, por
entender que apesar de haver contradição nos depoimentos, a decisão a ser exarada na aludida
reclamatória trabalhista consiste em ato decisório de primeira instância, podendo a matéria ser
desenvolvida para a análise de colegiado, não havendo, no presente momento, a necessidade de
se verificar a existência de falso testemunho. Consignou, ainda, que a contradição vislumbrada
não  justificaria  a  intenção  de  prestar  falso  testemunho.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do
arquivamento  aduzindo  que  não  há  nos  autos  sequer  a  petição  inicial,  para  que  fossem
identificados,  com  clareza,  quais  os  fatos  relevantes  para  a  lide  trabalhista,  e  no  que  os
depoimentos  prestados  poderiam  nela  influir.  Ainda,  consignou  a  ausência  de  qualquer
investigação.  4.  Arquivamento  prematuro.  Presentes  indícios  de  materialidade  delitiva,  as
investigações devem prosseguir para melhor esclarecimentos dos fatos. 5. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

568. Processo: 1.12.000.000385/2014-42 Voto: 9117/2014 Origem: PROCURADORIA DA 



REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART.  330,  CP).  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se notícia de fato instaurada para apurar o
crime de desobediência (CP, art. 330), praticado pelos representantes legais das empresas de
telefonia  celular,  em  razão  do  descumprimento  reiterado  de  requisições  provenientes  da
Procuradoria da República no Amapá. 2. Consta dos autos que, empresas de telefonia celular,
teriam se recusado a fornecer, sem expressa determinação judicial, dados cadastrais de clientes
que teriam habilitado celulares furtados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ¿ EBCT.
3. O Membro do Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do feito ao argumento de
que a questão sobre o tema não se encontra pacificada nos tribunais, não vislumbrando assim
indícios de crime. Destacou, também, a existência da ADI 5063, ainda pendente de julgamento,
onde são questionados dispositivos da Lei Federal nº 12.850/13, que obrigam as empresas de
telefonia móvel a fornecer dados cadastrais de clientes independente de autorização judicial. 4. A
promoção de arquivamento deve ocorrer somente frente à ausência de elementos mínimos que
indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a existência de crime. Não é, contudo, o
caso  dos  autos.  5.  Autoria  e  materialidade  delitiva  comprovadas,  além do  evidente  dolo  em
descumprir  as  requisições  emanadas  pelo  Ministério  Público  Federal,  descumprindo  assim  o
estabelecido na LC 75/93, art. 8º, IV, VIII e art. 47 do CPP. 6. Informações referentes aos dados
cadastrais dos clientes não se encontram abarcados na proteção constitucional prevista no art. 5º,
XII,  da Constituição Federal,  haja vista que o sigilo dos dados recai no próprio conteúdo das
comunicações.  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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

569. Processo: 1.28.000.002175/2012-67 Voto: 9103/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  INJÚRIA (CP,  ART.  140)  PRATICADO  CONTRA
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV). SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  fato
instaurada para apurar a possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147), incitação ao crime
(CP,  art.  286)  e  injúria  (CP,  art.  140),  em razão de representação ofertada por  Pró-Reitor  da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  dos  autos  em  relação  aos  crimes  de  ameaça  e  incitação  ao  crime  por  não
vislumbrar indícios suficientes de autoria e materialidade. Quanto ao crime de injúria, entendeu
que, apesar do representante possuir qualidade de servidor público federal, este não estaria no
exercício de suas funções quando das ofensas proferidas. 3. Existência de indícios de autoria e
materialidade quanto ao crime contra a honra. No caso, o representante atuava como conselheiro
do  Conselho  Superior  da  Universidade  do  Rio  Grande  do  Norte,  convocado  para  sessão
extraordinária,  no claro exercício de suas funções.  4.  Os crimes praticados contra funcionário
público federal  no exercício de suas funções são de atribuição do Ministério Público Federal.
Aplicabilidade da Súmula 147 do STJ ¿Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes
praticados contra funcionário público federal, desde que relacionados com o exercício da função"
5. Em se tratando de crime praticado contra a honra de servidor público em razão do exercício de
suas funções, a legitimidade para propositura da ação penal, conforme indica a Súmula 714/STF,
é  concorrente  entre  o  ofendido  -  mediante  queixa  -  e  o  Ministério  Público  -  condicionada  à
representação  da  vítima.  Existência  de  representação  do  ofendido.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir com a
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



570. Processo: 1.29.000.001569/2014-22 Voto: 9075/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE
IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). ARQUIVAMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93). CRIME
QUE  SE  CONSUMA INDEPENDENTEMENTE  DA EFETIVA OCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
DELITO  DE  NATUREZA  FORMAL.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DO  DOCUMENTO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA O  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática do
crime previsto no art. 299 do Código Penal, tendo em vista que particulares teriam apresentado
documentos  contendo  declarações  falsas,  nos  autos  de  ação  judicial  em trâmite  na  2ª  Vara
Federal de Porto Alegre, que tinham por objetivo comprovar a residência de terceiros no Brasil,
em  pedido  de  opção  pela  nacionalidade  brasileira.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, tendo em vista que as postulantes teriam desistido da ação,
não  tendo  havido  efetivo  prejuízo  ao  bem  jurídico  tutelado,  já  que  o  falso  não  teria  outra
potencialidade lesiva. 3. O crime de falsidade ideológica consuma-se com a simples inserção do
falso no documento, não se exigindo, portanto, para sua configuração, a efetiva ocorrência de
prejuízo. 4. A apresentação da declaração falsa nos autos de ação judicial, em trâmite na 2ª Vara
Federal de Porto Alegre, e contestada pelo Advogado da União, tinha o condão de prejudicar o
discernimento  do  magistrado  na  análise  e  processamento  do  feito,  o  que  demonstra  a
potencialidade  lesiva  da  conduta  investigada.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

571. Processo: 1.30.001.000451/2014-56 Voto: 9102/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (CP, ART. 155). PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal  em
que se apura possível prática do crime de furto (CP, art. 155), consistente na subtração, no interior
de navio transatlântico, de um telefone celular da marca Apple (Iphone 5). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento, sustentando a atipicidade material da conduta com
base no princípio da insignificância. 3. A jurisprudência do STF considera como requisitos para
aplicação do princípio da insignificância: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  (d)  a  inexpressividade  da lesão  jurídica  provocada.  4.  No  caso  dos  autos,
descabe falar em princípio da insignificância, à vista do precedente do STJ. 5. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

572. Processo: 1.33.004.000131/2014-64 Voto: 9134/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção do  princípio  da  insignificância,  em razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  2.  A



importação de 52 (cinquenta e dois) maços de cigarros de origem estrangeira,  conhecendo o
agente a origem ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as
normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. Precedentes: STF,
HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no REsp 1470256/MS,
Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), Quinta Turma, DJe
19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/10/2014.
3.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

573. Processo: 1.13.001.000015/2013-87 Voto: 9125/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possíveis crimes de descaminho (CP, art. 334) e falsificação
de documento  público  (CP,  art.  297).  Denúncia  anônima  noticiando  a  existência  de  diversos
peruanos  morando  ilegalmente  no  município  de  São  Paulo  de  Olivença/AM,  revendendo
mercadorias estrangeiras introduzidas de forma irregular sem recolhimento dos tributos. Ainda,
encontra-se em apenso aos autos, representação de particular dando conta que cidadã peruana
possuiria certidão de nascimento falsa. 1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso
IV). Crime de descaminho (CP, art. 334). Denúncia genérica, sem apontamento de caso concreto
a ser investigado. Diligências à Receita Federal e a Polícia Federal que informaram desenvolver
regularmente fiscalizações visando coibir a ocorrência de ilícitos. Ausência de justa causa para a
persecução penal. Homologação de arquivamento. 2) Revisão de declínio (Enunciado n° 33 ¿ 2a
CCR). Falsificação de documento público (CP, art. 297). Certidão de nascimento falsa. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

574. Processo: 1.14.000.003137/2014-89 Voto: 9088/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia anônima dando conta da suposta prática do crime de racismo (Lei nº
7.716/89, art. 20) resultante de preconceito contra nordestinos, praticado via internet. Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Para se falar  em atribuição federal  são necessários dois
requisitos:  a  previsão  do  tipo  em tratado  ou  convenção internacional  ao  qual  o  Brasil  tenha
aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
Precedente STF (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013). O fato da conduta ter se dado por
via da rede mundial  de computadores,  não atrai,  por si  só,  a competência da justiça federal.
Ausência  de  transnacionalidade.  Precedente  2ª  CCR (Processo  Nº  1.34.001.000418/2011-34,
Sessão 574, Voto nº 543/2013, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge). Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

575. Processo: 1.15.000.003110/2014-59 Voto: 9131/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Divulgação de notícia falsa, via aplicativo de celular, relatando a existência de um
suposto paciente contaminado pelo vírus ¿ebola¿ que estaria internado em hospital  particular



(Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 41). Ainda, possível crime de calúnia (CP, art. 138) perpetrado contra
Secretário de Saúde do Estado do Ceará. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).
1) Contravenção Penal (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 41). Aplicação do Enunciado nº 37, desta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, verbis: ¿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. (Ref.: Art. 109, IV da CF e da Súmula 38 do STJ).¿ 2) Crime de calúnia (CP, art. 138).
Ofensa perpetrada contra Secretário de Saúde do Estado do Ceará. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

576. Processo: 1.18.000.004163/2014-85 Voto: 9085/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a Ordem Econômica (Lei 8.137/90, art. 4º, incisos I e II),
mediante  prática  abusiva  de combinação de preços  de  combustíveis  em redes de postos na
região metropolitana de Goiânia/GO. Revisão de declínio (Enunciado 32 - 2ª CCR/MPF). A prática,
em tese, de crime contra a Ordem Econômica, consistente na formação de cartel, somente atrai a
competência da Justiça Federal quando ocorre em localidades diversas e em territórios distintos,
evidenciando o interesse suprarregional (HC 117.169/SP, Quinta Turma, DJe 16/03/2009), o que
não se verifica no caso dos autos. Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

577. Processo: 1.22.000.000219/2014-08 Voto: 9084/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  honra  de  particular.  Notícia-crime  apresentada  por
particular na qual afirma que diversas pessoas estariam registrando boletins de ocorrência na
Polícia Militar, acusando-o de investir-se, indevidamente, de policial federal. Revisão de declínio
(Enunciado 32 da 2ª  CCR).  Diligências.  Ofício  à  Polícia  Militar  para informar a  existência  de
eventuais boletins de ocorrência registrados em face do noticiante. Encaminhamento de cópia de
três  boletins  de  ocorrência,  sendo  que  apenas  um  deles  fazia  alusão  a  Polícia  Federal.
Desentendimento  entre  vizinhos,  onde  o  noticiante  teria  repreendido  de  maneira  agressiva
crianças que brincavam na varanda de sua residência, oportunidade na qual teria dito que era
policial  federal  aposentado e que ¿mataria todo mundo¿. Inexistência de lesão à União ou a
qualquer  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

578. Processo: 1.22.024.000082/2014-13 Voto: 9036/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 272, §1º, e 293, inciso I, ambos do CP. Comércio de
bebidas alcoólicas falsificadas em estabelecimento comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº



32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
de suas entidades autárquicas, ou de empresas públicas federais. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Precedentes do STJ
(CC 32.253/SP, Relator Ministro Vicente Leal, Terceira Seção, Dj de 01.07.2002; e CC 32.253/SP,
Relator Ministro Vicente Leal, Terceira Seção, DJ de 01.07.2002). Homologação do declínio de
atribuições.

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

579. Processo: 1.23.002.000361/2014-90 Voto: 9038/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e crime
ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  69).  Inserir  informações  falsas  de  movimentação  de  produto
florestal no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais - SISFLORA. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Ausência  de  ofensa  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18,
Voto nº 4424, julgado na Sessão nº 600, em 09/06/2014, por unanimidade).  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

580. Processo: 1.23.002.000387/2014-38 Voto: 9063/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e crime ambiental (Lei nº
9.605/98, art.  69). Apresentar informações falsas em sistema oficial de controle de produtos e
subprodutos florestais - SISFLORA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR/MPF). Relatório de fiscalização elaborada pelo IBAMA denuncia que empresa autuada no
âmbito da Operação Malha Verde, recebia e também repassava créditos indevidos para outras
empresas do Pará, através de fraude no sistema oficial  de controle.  Afirma-se ainda que não
houve  venda de  madeira  ilegal  com crédito  indevido  acobertados  através  de  guias  florestais
ideologicamente falsas, as quais foram obtidas mediante fraude em sistema oficial de controle,
sendo caracterizado principalmente pelo recebimento por empresas localizadas fora do Estado do
Pará. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello,
DJe  20/05/2013)  e  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF  (Procedimento  nº
1.19.000.001241/2011-18,  Voto  nº  4424,  julgado  na  Sessão  nº  600,  em  09/06/2014,  por
unanimidade). 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

581. Processo: 1.25.000.003549/2014-35 Voto: 9041/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de discriminação racial (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º) praticado via
internet. Vereadora teria se manifestado nas redes sociais contra votação favorável a proposta
que dava a Centro Espírita declaração de utilidade pública, dizendo que se tratava de um ¿centro



de macumba¿. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Competência da Justiça
Federal  para processar e julgar,  dentre  outros,  os crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente (CF, art. 109, V). O simples fato da conduta ter sido praticada via
internet,  não  atrai,  por  si  só,  atribuição  federal  para  o  caso.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade na conduta. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

582. Processo: 1.25.002.000837/2014-18 Voto: 9101/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Apreensão  de  CD¿s  e  DVD¿s  contrafeitos,  de  origem  estrangeira,
desacompanhados da documentação comprobatória da regular internalização e do recolhimento
dos  tributos  devidos.  Veículo  abordado  no  município  de  Quedas  do  Iguaçu/PR.  Investigados
acompanhados por menores. 1) Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Tributos não recolhidos (R$ 622,05) calculados em valor inferior ao
patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Aplicação do princípio
da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Crime  de
violação de direito autoral (art. 184, § 2º, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência
de indícios de transnacionalidade da conduta. Ainda, mesmo que os CDs tivessem sido adquiridos
no  exterior  não  evidenciaria,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal,  se  não  restou
caracterizada  ameaça ou  lesão  a  interesse  da União.  Precedente  STJ (CC 125281/PR,  Min.
Marilza Maynard,Terceira Seção, Dje 06/12/2012). Ofensa tão somente aos interesses particulares
dos titulares dos direitos autorais envolvidos. Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Púbico Federal  para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual. 3) Corrupção de menores (ECA, art. 244-B). Ausência de
conexão com crime federal.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  justificar  a
atribuição do Ministério Púbico 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

583. Processo: 1.29.018.000261/2014-71 Voto: 9060/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de homicídio (CP, art. 121). Indígena encontrada morta, no interior
da Terra Indígena do Ligeiro, localizada no município de Charrua/RS, após discussão com seu
companheiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).  Motivação do crime de
cunho íntimo e familiar. Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Aplicação da Súmula 140
do STJ ¿Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure
como autor ou vítima¿. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

584. Processo: 1.30.017.001474/2014-17 Voto: 9095/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  ameaça  (art.  147  do  CP).  Particular  relata  estar  sendo



ameaçada após ganhar premio em loteria. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Conflito  entre  particulares.  Inexistência  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

585. Processo: 1.34.001.002417/2014-77 Voto: 9062/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98,  art.  1º)  e  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  em  detrimento  de  Junta  Comercial.
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). 1) Entendimento de que o crime de lavagem
de dinheiro é de competência da Justiça Federal  somente quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente
for de competência  da Justiça Federal.  Precedente STJ (CC 113.359/RJ, Rel.  Ministro  Marco
Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  No  caso,  as  investigações  denotam  a
ocorrência de crimes antecedentes de competência da Justiça Estadual, tendo em vista que os
suspeitos são investigados pelos crimes de receptação, estelionato, formação de quadrilha, porte
ilegal  de  armas  de  fogo,  adulteração  de  combustível,  inutilização  de  edital  ou  sinal,  fraude
processual, crimes contra a honra. 2) Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) em contratos
sociais de sociedades empresárias. A realização de registro de empresas mercantis pela Junta
Comercial não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os
crimes contra  aquela  entidade.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

586. Processo: 1.34.014.000303/2014-43 Voto: 9126/2014 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. Possível crime de apropriação indébita em detrimento de particular (CP, art. 168).
Sociedade  empresária  teria  efetuado  descontos  na  remuneração  de  seus  empregados,  para
custeio de plano de saúde, sem o subsequente repasse à empresa administradora do plano.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízos suportados exclusivamente pelos particulares.
Inexistência  de  afronta  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

587. Processo: 1.34.026.000075/2014-72 Voto: 9089/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia anônima dando conta da suposta prática do crime de racismo (Lei nº
7.716/89, art. 20) resultante de preconceito contra nordestinos, praticado via internet. Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Para se falar  em atribuição federal  são necessários dois
requisitos:  a  previsão  do  tipo  em tratado  ou  convenção internacional  ao  qual  o  Brasil  tenha



aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
Precedente STF (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013). O fato da conduta ter se dado por
via da rede mundial  de computadores,  não atrai,  por si  só,  a competência da justiça federal.
Ausência  de  transnacionalidade.  Precedente  2ª  CCR (Processo  Nº  1.34.001.000418/2011-34,
Sessão 574, Voto nº 543/2013, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge). Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

588. Processo: 1.35.000.001892/2014-07 Voto: 9054/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e de constrangimento ilegal (CP,
art.  146).  Denúncia  encaminhada pela  Sala  de  Atendimento  ao Cidadão noticiando  agressão
contra uma mulher, por parte de empregados terceirizados, que prestam serviços de segurança
em hospital estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fatos praticados no
âmbito  de  hospital  público  estadual.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Não Provimento do recurso

589. Processo: 1.30.006.000149/2014-58 Voto: 9077/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO
BASEADO  NA  AUSENCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  DECISÃO  DA  2ª  CÂMARA:
PROSSEGUIMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  RECURSO  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL COM  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO
RECORRIDA. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime
previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em razão da constatação de 6 (seis) saques indevidos
de benefício assistencial após a morte do beneficiário, referentes às competências de 08/2007 a
01/2008. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito fundado na
ausência de indícios de autoria. 3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal para fins do art. 62-IV da LC 75/93. 4. No caso em exame não foram
realizadas todas as diligências aptas à elucidação dos fatos, tais como a oitiva dos familiares e
parentes do beneficiário. 5. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
na 604ª Sessão de Revisão, de 15/09/2014, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento, determinando a designação de novo membro do Parquet Federal para adotar as
providências cabíveis. 6. Irresignado, o Procurador da República oficiante apresentou recurso ao
Conselho Institucional do MPF, com pedido de reconsideração. 7. O número de saques efetuados
(seis)  não se enquadra no que esta  2º  CCR entende como de ínfima lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal. Noutro giro, considerando o tempo decorrido desde o último saque até
a presente data, não se permite o arquivamento de plano, fundado na ausência de indícios de
autoria, sem o esgotamento das diligências capazes de melhor elucidar os fatos. 8. Manutenção
da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal
para análise do recurso interposto.

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



Homologação de Arquivamento

590. Processo: JF/TFL-0000786-52.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 9066/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 01/2006 a 04/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  oito  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

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

591. Processo: 1.11.000.000910/2014-67 Voto: 9058/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 34). Comunicação do IBAMA/PA,
que  noticia  pesca  no  período  defeso  do  camarão,  sem  autorização  do  órgão  ambiental
competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV). Fato delituoso que data de
19/04/2004.  Pena  máxima  cominada  a  3  (três)  anos  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão
punitiva já que decorridos mais de oito anos da data dos fatos (art. 109, IV, CP). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

592. Processo: 1.15.000.002511/2014-91 Voto: 9090/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal para Fins Penais noticiando crime contra a ordem tributária
(Lei nº 8.137/90, art. 1ª, I) praticado por particular em razão de ter reduzido, indevidamente, a
base de calculo do Imposto de Renda de Pessoa Física. Imposto elidido no valor de R$ 9.823,02.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).Consoante entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que
não  ultrapassem o  limite  de  R$  10.000,00,  em decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.
Precedentes STJ (Resp 1306425/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje
01/07/2014;  AgRg  no  Aresp  323486/RS,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  Dje
11/12/2013;  Resp  1112748/TO,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Terceira  Seção,  Dj  09/09/2009).
Homologação do arquivamento.

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

593. Processo: 1.16.000.003210/2014-48 Voto: 9050/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de pedofilia (art. 241-D da Lei n° 8.069/90). Denúncia encaminhada
pelo Disque Direitos Humanos do Ministério da Justiça, em face de campanha publicitária que
divulgou imagens de crianças e adolescentes em poses sensuais. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Existência de notícia de fato nº 1.34.001.006244/2014-66 que tem por objeto



apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

594. Processo: 1.17.000.003095/2014-74 Voto: 9098/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  eleitoral  (CE,  art.  299).  Promotora  de  justiça  teria  recebido
informações de que candidatos ao pleito  de Iconha/ES,  iriam realizar  um churrasco com fins
eleitorais. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência no local, no dia e hora
indicados, verificou que não havia qualquer movimentação, bem como não havia notícia de evento
agendado para aquele dia. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

595. Processo: 1.23.000.002404/2014-91 Voto: 9096/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crime ambiental (Lei 9.605/98). Empresa
teria deixado de apresentar relatório referente ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Autuação  e  imposição  de  multa.  Infração
meramente administrativa (Decreto 6.514/08, artigo 81). 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

596. Processo: 1.23.000.002546/2014-59 Voto: 9094/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Pescar sem portar licença expedida
pelo órgão ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de
que a pesca teria ocorrido em circunstâncias proibidas. Conduta que não se enquadra nas figuras
típicas dos arts. 34 e 35 da Lei 9.605/98. Infração administrativa. Imposição pelo órgão ambiental
do pagamento de multa. Atipicidade da conduta. Ademais, consta dos autos que o certificado de
registro e autorização de pesca encontrava-se válido. Homologação do arquivamento.

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

597. Processo: 1.23.000.002581/2014-78 Voto: 9039/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Deixar  de  apresentar
relatório/informações ambientais, nos prazos exigido pela legislação ambiental, conforme o art.
81, do Decreto n° 6.514/08, no período de 2008/2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Conduta descrita no referido Auto de Infração do IBAMA, que não se enquadra nas figuras
típicas  aos  delitos  previstos  na  lei  ambiental.  Infração  administrativa.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

598. Processo: 1.23.000.002846/2014-38 Voto: 9130/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  29,  §1º,  III).  Comunicação do
IBAMA/PA, que noticia ter em cativeiro 03 (três) animais da fauna silvestre da espécie muçuã
(Kinosternon scorpioides), sem licença do órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 08/05/2003. Pena máxima cominada a 1
(um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de quatro anos da
data dos fatos (art. 109, V, CP). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do
arquivamento.

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

599. Processo: 1.23.001.000038/2014-26 Voto: 9092/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Procedimento instaurado para apurar  as circunstâncias da morte  de militante
político durante o Regime de Exceção relativas à Guerrilha do Araguaia. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal nº 0001162-79.2012.4.01.3901 que tem por
objeto a apuração dos mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento.

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

600. Processo: 1.23.002.000025/2013-66 Voto: 9080/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Particular, autuado pela IBAMA, teria
realizado atividade em desacordo com regulamento da Reserva Biológica do Rio Trombetas, visto
que o mesmo assumiu estar coletando castanha sem autorização. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Conduta apontada pelo órgão fiscalizador que não encontra descrição típica
na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa. Aplicação de multa. Falta de justa causa
para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

601. Processo: 1.23.003.000004/2011-79 Voto: 9093/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Destruir, a corte raso, 129,59 ha de
vegetação  nativa,  objeto  de  especial  preservação,  sem  licença  da  autoridade  ambiental
competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de notícia de fato (nº
1.23.003.000495/2010-77), que tempor objeto apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio do
ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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



602. Processo: 1.23.003.000333/2011-10 Voto: 9091/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  n°  9.605/98).  Representação  dando conta  que
particulares estariam invadindo e desmatando área de propriedade do denunciante, localizada na
área  rural  do  município  de  Uruará/PA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Diligência efetuada pelo IBAMA nas áreas indicadas não detectaram desmatamento ou atividade
madeireira, não confirmando assim a denuncia recebida. Constatação de crime diverso, que deu
ensejo ao auto de infração nº 698723-D, apurado em procedimento próprio. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

603. Processo: 1.24.000.000469/2014-65 Voto: 9086/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Representação  noticiando  suposta  existência  de  um
esquema de ¿venda de bolsas¿ do FIES em instituição de ensino particular. Alunos venderiam
sus  bolsas  do  FIES  por  R$  2.000,00.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Oficiado,  o  FNDE  afirmou  não  ser  possível  a  execução  da  citada  fraude.  Em
depoimento prestado, o representante alegou não ter tido contato direto com as pessoas que,
supostamente,  fariam  parte  do  esquema  fraudulento  que  noticiara,  apenas  tendo  ouvido
comentários  a  respeito.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

604. Processo: 1.25.000.001645/2014-49 Voto: 9083/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime eleitoral (CE, art. 299). Pedido de desarquivamento de inquérito
policial  que  tinha  por  objeto  apurar  suposta  compra  de  votos  por  meio  da  promoção  de
churrascos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Arquivamento promovido pelo
Promotor Eleitoral e homologado pelo Juízo Eleitoral. Pedido de desarquivamento fundado nos
mesmos termos da notícia original. Inexistência de novas provas acerca do suposto fato ilícito que
autorize  o  desarquivamento do procedimento  (CPP,  art.  18).  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

605. Processo: 1.25.004.000405/2014-97 Voto: 9048/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 28/10/2004.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  apenas  3  (três)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referente  às
competências de 11/2004 a 01/2005. Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). No
caso, dada a data do óbito do segurado, tem-se ainda que a parcela referente a competência de
11/2004 não era totalmente indevida. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite
o arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. Homologação do



arquivamento.

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

606. Processo: 1.25.004.000418/2014-66 Voto: 9047/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular referente as competências de 06/2004 a 09/2004.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Impossibilidade de se descobrir o eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador legal cadastrado e a
inexistência de renovação da senha, já que os saques eram efetuados por cartão magnético. Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  dez  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

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

607. Processo: 1.25.004.000424/2014-13 Voto: 9045/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 20/10/2002.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  apenas  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referente  às
competências de 11/2002 e 12/2002. Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). No
caso, dada a data do óbito do segurado, tem-se ainda que a parcela referente a competência de
11/2002 não era totalmente indevida. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite
o arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. Homologação do
arquivamento.

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

608. Processo: 1.25.004.000425/2014-68 Voto: 9043/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
-  INSS  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Óbito  ocorrido  em 25/10/2003.  A conduta  teria  consistido  no
recebimento  indevido  de  apenas  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referente  às
competências de 11/2003 e 12/2003. Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). No
caso, dada a data do óbito do segurado, tem-se ainda que a parcela referente a competência de
11/2003 não era totalmente indevida. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite
o arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. Homologação do
arquivamento.

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



609. Processo: 1.26.000.001924/2014-75 Voto: 9033/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento  administrativo  de  acompanhamento.  Prestação  de  subsídios  para  o  Processo
Judicial  nº  0008769-93.2013.4.05.8300,  em  trâmite  na  Justiça  Federal  em  Pernambuco,  em
especial no que concerne à localização de dois réus. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligências.  Localização  dos  novos  endereços  dos  réus  da  citada  ação  penal  e
informação ao Juízo,  por  meio da Petição nº  16072/2014.  Perda do objeto.  Homologação do
arquivamento.

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

610. Processo: 1.28.000.001190/2010-26 Voto: 9037/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional (artigo 20 da Lei nº 7.492/86). Ofício AJ/DECON nº 151/2010, por meio do qual o BNDES
noticia  possíveis  irregularidades  em  financiamento  concedido  no  âmbito  do  Programa  de
Modernização  da  Agricultura  e  Conservação  de  Recursos  Naturais.  Ausência  de  prova  da
quitação do Imposto Territorial Rural dos últimos cinco anos ou de Certidão Negativa de Débitos
de Imóvel Rural e, na falta, de documentação fiscal idônea para a comprovação dos gastos do
projeto, com as correspondentes Guias de Trânsito Animal. Vencimento antecipado de contrato do
financiamento, com aplicação da multa de 50%, incidente sobre montante de R$20.000,00 (vinte
mil  reais),  representativo  da  insuficiência  de  comprovação  financeira  sobre  a  Colaboração
Financeira do BNDES nos investimentos realizados, além da devolução em dobro da subvenção
econômica  recebida.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Posterior
apresentação dos documentos. Ausência de efetivo prejuízo ao erário. O investigado informou
que: i) a irregularidade adveio do fato de não ter colocado placa na Fazenda situada em São
Bento do Trairi/RN, indicando que havia financiamento do projeto com recursos do BNDES, tendo
sido orientado por funcionário do Banco do Brasil a colocar a referida placa, mas não o fez porque
era muito caro; ii) até hoje não foi feito o pagamento do financiamento, mas assegura que todo o
dinheiro foi empregado na aquisição de animais; iii) o Banco rescindiu o contrato muito antes do
tempo  combinado  e  sem  nenhuma  informação  específica,  o  que  dificultou  a  quitação  do
empréstimo. Relatório de Fiscalização realizado pelo Banco do Brasil demonstra que o mutuário
aplicou regularmente o crédito e que os itens financiados estavam sendo utilizados na atividade,
além de o empreendimento apresentar desenvolvimento normal/satisfatório. Comprovação de que
os recursos obtidos em razão do financiamento foram aplicados na finalidade prevista no contrato.
Meras irregularidades em descumprimento à Informação Padronizada nº 045/2010 do BNDES.
Atipicidade penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos
Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

611. Processo: 1.28.000.001578/2014-51 Voto: 9128/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  vários  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  de  seus  titulares.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  1)  Constatação  da ocorrência  da  prescrição  da
pretensão  punitiva  em  relação  a  09  (nove)  dos  casos  noticiados,  que  foram  recebidos
indevidamente até momento anterior a outubro de 2002 (CP, art. 109, III). A tese que embasa o
presente arquivamento é objeto do Enunciado 53 desta 2ª CCR, verbis: A prescrição do crime de
estelionato  previdenciário,  em  detrimento  do  INSS,  cometido  mediante  saques  indevidos  de



benefícios previdenciários após o óbito do segurado, ocorre em doze anos a contar da data do
último saque, extingue a punibilidade e autoriza o arquivamento da investigação pelo MPF. 2)
Informações do Departamento de Polícia Federal de que foi determinado o registro de 1 (um) dos
casos  como  notícia-crime  e  o  encaminhamento  à  DREX/SR/DPF/RN,  para  a  adoção  das
providências de Polícia Judiciária pertinentes à apuração dos fatos. Aplicação do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

612. Processo: 1.28.000.002145/2014-12 Voto: 9129/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de roubo com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I).
Roubo à Agência dos Correios e Banco Postal, no município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  inciso IV).  Existência  do Inquérito  Policial  nº
0815/2014 versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ¿ne bis in idem¿. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

613. Processo: 1.29.000.003644/2014-90 Voto: 9040/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em reclamação trabalhista (CP, art.
342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera contradição (divergência) entre os
depoimentos prestados pelas testemunhas do reclamante, circunstância que pode denotar uma
simples diferença de percepção sensorial e cognitiva sobre fatos narrados por pessoas diferentes.
Contradição  relativa  a  retirada  de  gás  na  central  da  reclamada.  O julgador  desconsiderou  o
depoimento na sentença, como meio de prova válido. Ausência de indícios que comprovem o
elemento subjetivo do tipo, ou seja a vontade consciente de falsear a verdade. Homologação do
arquivamento.

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

614. Processo: 1.29.003.000391/2014-72 Voto: 9099/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Empresa  não teria  cumprido
ordem judicial concernente em não utilizar a mão de obra de seus empregados no feriado de
carnaval. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Para a configuração do crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza  civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF ¿ HC 88.572, Rel.  Min. Cezar
Peluso,  Segunda  Turma,  DJ 08/09/2006,  p.  62;  STJ ¿  HC 115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 09/02/2009; Apn 506/PA, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008. Ausência de expressa advertência de que
o descumprimento da ordem judicial acarretaria no crime de desobediência. Aplicação de multa.
Homologação do arquivamento.

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



arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

615. Processo: 1.30.001.002341/2014-29 Voto: 9100/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Suposto descumprimento de
ordem judicial por Comandante da 1ª Região Militar. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Efetivo cumprimento da ordem. Atendimento extemporâneo da demanda judicial. Demora
em razão do documento objeto da ordem, ter sido entregue à Procuradoria Regional da União no
Rio de Janeiro para juntada ao feito. Ausência de indícios de intenção de descumprir a ordem
judicial. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

616. Processo: 1.30.004.000050/2014-76 Voto: 9035/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330).
Descumprimento de decisão emanada por Juízo Trabalhista para efetuar depósitos referentes à
penhora sobre renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O depositário, ora
investigado, justificou o atraso, afirmando que efetuou os pagamentos, sem, contudo, anexar ao
feito  os  respectivos  comprovantes.  Determinação  judicial  cumprida.  Recibos  posteriormente
juntados aos autos. Ausência de dolo. Atipicidade. Homologação do Arquivamento.

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

617. Processo: 1.31.000.002182/2014-35 Voto: 9052/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  40).  Denuncia  formulada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ¿ ICMBio em virtude de particular fazer
uso de fogo em 1,00 (um) hectare em área agropastoris, sem autorização do órgão ambiental
competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial (nº
370/2010-SR/DPF/RO) que tem por objeto apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne
bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

618. Processo: 1.33.001.000192/2014-51 Voto: 9034/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Procedimento  administrativo  de  acompanhamento.  Crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) atribuído a representante legal de pessoa jurídica privada. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Diligências.  Crédito tributário que estava com
exigibilidade suspensa, em face de adesão da referida empresa ao parcelamento regido pela Lei
nº 11.941/09. Ausência de pagamento nas datas dos respectivos vencimentos. A Procuradoria-
Seccional  da  Fazenda  Nacional  informou  ao  MPF  a  exclusão  do  ente  coletivo  do  aludido
parcelamento. O Procurador da República oficiante requereu em Juízo o prosseguimento da Ação
Penal  nº  2008.72.05.001776-1.  Perda  do  objeto.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.



Homologação do arquivamento.

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

619. Processo: 1.33.004.000143/2014-99 Voto: 9087/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de descaminho (CP. art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência da notícia de fato nº 1.33.004.000024/2014-36 que tem por objeto a
apuração  dos  mesmos  fatos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Homologação  do
arquivamento.

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

620. Processo: 1.34.011.000982/2014-81 Voto: 9042/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, §3°), Representação encaminhada
por particular relatando insatisfação com críticas efetuadas por membro da sua família em razão
do  seu  voto.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Narrativa  genérica  de  fatos,
denúncia  vaga  e  subjetiva,  sem elementos  e  informações  que  possibilitem  a  deflagração  de
procedimento investigativo. Inexistência de indícios suficientes da prática 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

621. Processo: 1.35.000.001926/2014-55 Voto: 9053/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 32). Denúncia encaminhada pela
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  a  prática  de  maus  tratos  contra  20  gatos,
ocasionando a morte de parte dos animais por asfixia. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Existência de inquérito policial (nº 0778/14-4-SR/DPF-SE) que tem por objeto apurar os
mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

622. Processo: 1.36.000.001112/2014-83 Voto: 9056/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de contrabando ou descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de prolação da sentença penal condenatória nos autos nº
5688-90.2011.4.01.4300 (IPL nº 242/2011) que apurou os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne
bis in idem. Homologação do arquivamento.

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



Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

623. Processo: JF/MG-0080465-86.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 8807/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). FALSIFICAÇÃO
DE CPF. PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de falsidade
ideológica  (CP,  art.  299).  Investigado  que  teria  informado  dados  falsos  para  a  obtenção  de
múltiplas inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas ¿ CPF, utilizando-se delas para a abertura de
empresa, contas bancárias e contratação de empréstimos em instituições financeiras. 2. Pedido
de declínio de competência à Justiça Estadual.  Discordância da Juíza Federal.  Remessa dos
autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No caso, não
foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação dos fatos, tais como a possível abertura
de contas e obtenções de empréstimos na Caixa Econômica Federal e de fraude em declarações
de imposto de renda. 4. Por força do princípio da obrigatoriedade da Ação Penal Pública, somente
após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público
Federal poderá concluir,  sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação
penal  ou se deve promover,  de forma segura,  o  arquivamento do processo ou o declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 5. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

624. Processo: JF/BG-0000172-35.2014.4.01.3605-
PROINVMP

Voto: 8912/2014 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, §
3º).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS
CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO. 1. Notícia de
Fato instaurada para apuração da prática do crime de estelionato, consistente no saque indevido
de 10 (dez) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 16/12/2010. 2.
Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  linha  concreta  de  investigação.  3.
Discordância do Magistrado. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 5. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro
societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o
Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para
deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. 6. No
caso em exame não foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação dos fatos, tais como
a oitiva de eventuais familiares e parentes da beneficiária. 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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

625. Processo: JF/CE-0007418-69.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8483/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS



Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO
171, § 3º). ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO  (CPP,  ARTIGO  28).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar  suposto crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º),  em
razão  da  obtenção  de  Benefício  de  Amparo  Assistencial  ao  Idoso  em concomitância  com o
recebimento de benefício de pensão por morte. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito pela ausência de dolo. 3. Discordância do Magistrado, que considerou
prematuro o arquivamento.  4.  Presentes indícios da autoria  e  da materialidade delitivas.  5.  A
análise do dolo deve se reservar à instrução processual, ambiente adequado a um debate mais
aprofundado  das  questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do  contraditório.  6.  Designação  de  outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

626. Processo: JF/SP-0006310-93.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8663/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE
IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de
cigarros, previsto no art. 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 470 maços de cigarro
de origem estrangeira  em estabelecimento comercial.  2.  O Procurador  da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, já que o valor dos
tributos devidos é  inferior  a  R$ 20.000,00.  3.  Com efeito,  a  natureza dos produtos (cigarros)
introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância em razão do
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização
no território nacional. 5. Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de
cigarro  possibilitam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Já  nas
importações  superiores  a  este  patamar  não  há  que  se  falar  em  conduta  insignificante.  6.
Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros
no país. 7. Arquivamento inadequado. 8. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

627. Processo: 1.30.015.000214/2014-36 Voto: 8873/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  ORIGEM  ESTRANGEIRA  DE  SEUS  COMPONENTES.
POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334).  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a exploração de máquinas
caça-níqueis  no  município  de  Rio  das  Ostras/RJ.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuições por entender que inexistem indícios de conduta lesiva à União.
3. Evidenciada a possibilidade do crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP, de atribuição
do  Ministério  Público  Federal,  prematuro  é  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.  4.  Não homologação do declínio  de atribuições e  designação de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.



Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

628. Processo: DPF/SAL/PE-00051/2013-INQ Voto: 8707/2014 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURIDICO DA PRM/SERRA 
TALHADA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Subtração de materiais de construção
em  área  de  assentamento  do  Programa  Nacional  de  Reforma  Agrária.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Materiais  que,  embora  adquiridos  com  recursos  do  ¿crédito
instalação¿,  são  de  domínio  particular  dos  assentados.  Prejuízo  exclusivo  dos  particulares.
Ausência de indícios de cometimento de crime com a participação de funcionário público federal
no  exercício  de  suas  funções  ou  com  estas  relacionadas.  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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

629. Processo: SR/DPF/MG-00849/2012-INQ Voto: 8947/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98,  art.  54,  § 2º,  V).  Lançamento de
resíduos no curso d'água denominado ¿Córrego do Doutor¿, na Mina Timbopeba, localizada no
Município  de  Ouro  Preto/MG,  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Laudo  pericial.  Não  constatação  de  poluição  em  rio  federal.
Licenciamento ambiental conferido por órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. Ausência de
qualquer elemento 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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

630. Processo: 1.14.003.000522/2014-44 Voto: 8712/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP).
Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Representação formulada pelo Presidente da
Câmara  de  Vereadores  de  Muquém de  São  Francisco/BA,  que  noticia  a  destruição  de  bens
permanentes da Câmara Municipal e subtração de livros oficiais, após a reprovação das contas do
ex-gestor  municipal,  por  irregularidades.  Inexistência  de indícios de eventuais  danos recaídos
sobre bens da União.  Ausência  de elementos capazes de justificar  a  atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições aos Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



631. Processo: 1.17.000.003431/2014-89 Voto: 8959/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsificação de documento (CP, artigo 298). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta emissão de certidões de conclusão falsas por instituições
de ensino privado. Enunciado 104 da Súmula do STJ ¿Compete à Justiça Estadual o processo e
julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a  estabelecimento
particular de ensino¿. Inexistência de indício ou noticia do uso das certidões perante órgão ou
entidade de natureza federal. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

632. Processo: 1.19.000.001592/2014-63 Voto: 8824/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Declaração do noticiante de que estaria
sofrendo ameaça de morte por parte de grandes possuidores de lotes em assentamentos cuja
irregularidade  foi  verificada  judicialmente  em  Ação  Civil  Pública.  Crime  praticado  entre
particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

633. Processo: 1.20.006.000102/2014-31 Voto: 8705/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Representação que noticia possíveis
crimes de ameaça contra a pessoa do representante e de seus familiares. Revisão de declínio
(Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

634. Processo: 1.23.003.000387/2014-28 Voto: 8945/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a administração ambiental (Lei 9.605/98, art. 69-A) e
falsidade ideológica (CP, art. 299). Apresentar informações falsas ao Sistema de Comercialização
e Transporte de Produtos Florestais ¿ SISFLORA. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a
CCR). Sistema gerido e alimentado por órgão estadual, no caso, a Secretaria do Meio Ambiente
do Pará.  Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente: STJ, RHC nº 35.551/PA, 5ª Turma, Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe: 19/06/2013. 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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



635. Processo: 1.23.006.000253/2014-87 Voto: 8823/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes contra  a  administração  ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  69)  e
falsidade ideológica (CP, art. 299). Apresentar informações falsas ao Sistema de Comercialização
e Transporte de Produtos Florestais ¿ SISFLORA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR). Sistema gerido e alimentado por órgão estadual, no caso, a Secretaria de Estado
do  Meio  Ambiente  do  Pará  -  SEMA/PA.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente: STJ,
RHC nº 35.551/PA, 5ª Turma, Min.  Marco Aurélio Bellizze,  DJe: 19/06/2013. 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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

636. Processo: 1.23.006.000279/2014-25 Voto: 8809/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes contra  a  administração  ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  69)  e
falsidade ideológica (CP, art. 299). Apresentar informações falsas ao Sistema de Comercialização
e Transporte de Produtos Florestais ¿ SISFLORA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR). Sistema gerido e alimentado por órgão estadual, no caso, a Secretaria de Estado
do  Meio  Ambiente  do  Pará  -  SEMA/PA.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente: STJ,
RHC nº 35.551/PA, 5ª Turma, Min.  Marco Aurélio Bellizze,  DJe: 19/06/2013. 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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

637. Processo: 1.29.000.003123/2014-32 Voto: 8708/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato tentado (CP, art. 171 c/c o art. 14, II), contra pessoa
jurídica  de  direito  privado.  Fatura  para  pagamento  possivelmente  falsa  encaminhada  para  o
noticiante, tendo como cedente empresa de cobrança que seria, supostamente, representativa do
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Delito consumado ou tentado que teve
como eventual vítima um particular.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal  para
prosseguimento  da  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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

638. Processo: 1.30.004.000135/2014-54 Voto: 8911/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível ilícito penal, em razão de acidente de trabalho com vítima
fatal, durante labor prestado por empregado contratado por empregador particular.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Possível  falta  do  dever  de  cuidado  por  parte  do



empregador já é do conhecimento do Ministério Público do Trabalho. Eventual crime de homicídio
culposo (CP, art.  121, § 3º),  cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça
Comum Estadual. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação de 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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

639. Processo: 1.30.005.000392/2014-86 Voto: 8883/2014 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível apologia ao crime ou ao criminoso (CP, Artigo 287). Revisão de declínio
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Postagem de vídeo em página de rede social  em que se verifica
agressão  a  mulher  não  identificada.  Fato  narrado  que  não  se  enquadra  em  qualquer  das
hipóteses  previstas  no  artigo  109  da  Constituição.  Ausência  de  qualquer  elemento  capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

640. Processo: 1.30.017.001540/2014-41 Voto: 8923/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Produtos
Químicos para Fins Industriais de Produtos Farmacêuticos de Tinta e Vernizes de Sabão e Velas
de Resinas Sintéticas de Adubos e Colas de Defensi, noticiando possível desvio de verbas por
empresa  de  produtos  farmacêuticos.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Inexistência de indícios que denotem desvio de recursos públicos federais. Ausência de qualquer
elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

641. Processo: 1.33.000.002436/2014-41 Voto: 8932/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Advogado  que  teria  realizado,  por  engano,  uma  Transferência
Eletrônica Disponível ¿ TED através do Banrisul para a conta de terceiro, correntista da Caixa
Econômica Federal, acreditando tratar-se de seu cliente, devido à existência de um homônimo.
Diligência. Equívoco gerado pelo próprio emissor da TED, que escolheu a conta errada para a
transação, permitindo que terceiros se apropriassem da quantia depositada. Ausência de qualquer
elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



Homologação de Arquivamento

642. Processo: DPF/GVS/MG-00416/2014-INQ Voto: 8894/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Radiodifusão clandestina (Lei nº 9472/97, art. 183). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Radiodifusão de baixa potência (Lei  nº  9.612/98,  art.  1º,  § 1º) ¿ o
equipamento possui potência máxima de 1,92 watts. Não constatação da efetiva possibilidade de
o equipamento clandestino colocar em risco as comunicações oficiais. Atipicidade. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

643. Processo: JF/MRE-0004042-22.2014.4.01.3821-
INQ

Voto: 8882/2014 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) cometido contra patrimônio da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos ¿ ECT, com uso de arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  autoria  delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

644. Processo: JF/TFL-0000785-67.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 8915/2014 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Crime de dano (art. 163, III, do CP). Informação de que a porta de Agência da
Previdência Social no Município de Caraí/MG foi quebrada, possivelmente com o uso de pedras
que foram encontradas no local. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O fato teria
ocorrido  no  período  da  madrugada.  As  câmeras  de  circuito  fechado  de  TV  captam  apenas
imagens do interior da agência. Ausência de indícios da autoria delitiva e de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

645. Processo: 1.13.002.000222/2014-11 Voto: 8988/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 29). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Autos de Infração do ICMBio relatando que durante fiscalização realizada na Reserva
Biológica  do  Abufari,  no  Município  de  Tapauá/AM,  foram  apreendidas  35  (trinta  e  cinco)
malhadeiras e 46 (quarenta e seis) quilos de timbó (cipó que produz seiva tóxica, utilizada para
intoxicar os peixes em um tipo de pesca proibida). Nos autos de infração não há identificação
quanto  a  possíveis  autuados  ou  qualquer  outro  dado  que  viabilize  a  continuidade  das
investigações. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



646. Processo: 1.16.000.003535/2014-21 Voto: 8989/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Denúncia  realizada  on-line.  Representante  noticia  que  está  sendo vítima de
perseguições por parte da Fundação Municipal Estadual Nacional de Infraestruturas e Engenharia
Civil e Metálicas ¿ FENIX, Agência Nacional de Aviação Civil ¿ ANAC, Exército Brasileiro, dentre
outras instituições. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ausência de mínimo
suporte  probatório  capaz  de  deflagrar  qualquer  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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

647. Processo: 1.17.000.003699/2014-11 Voto: 8970/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso
permitido (Lei 10.826/2003, artigo 14). Revisão de arquivamento (LC 75/1993, artigo 62, inciso IV).
Estudante  flagrado  pela  máquina  de raio-X,  ao entrar  na sala  de embarque do aeroporto  de
Vitória/ES,  portando uma munição  de arma de fogo.  Ao ser  inquirido  pela  Polícia  Federal,  o
investigado informou que ganhou a munição de uma colega como presente e que a mantinha
consigo  como  lembrança.  Laudo  pericial  concluiu  que  ¿os  materiais  examinados  não  são
munições.  São  elementos  ou  partes  de  munições¿  e  que  ¿O  estojo  e  o  projétil  não  foram
submetidos  a  exame  de  eficiência  pois  não  estavam  montados¿.  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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

648. Processo: 1.22.002.000276/2012-05 Voto: 8710/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Peças de Informação instauradas a partir de ofício remetido pela Vara do Trabalho de Iturama,
para  cientificar  o  Ministério  Público  Federal  acerca  de  sentença  proferida  nos  autos  de
reclamatória trabalhista, cujos autos encontravam-se na Secretaria do Juízo, à disposição do MPF.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). Diligência. Ofício enviado, e reiterado, pelo
Procurador oficiante ao Juízo noticiante solicitando informações acerca do suposto fato criminoso
que ensejaria a atuação do MPF. Inércia da autoridade oficiada, que não indicou qualquer indício
de ato delituoso praticado no curso da ação trabalhista. Solicitação reiterada por meio de contato
telefônico com a Secretaria da Vara do Trabalho. Ausência de resposta. Carência de elementos
mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

649. Processo: 1.22.023.000268/2014-74 Voto: 8874/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 3 (três) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito do titular, em 03/05/2005, por pessoa não identificada. Ausência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Cumprimento da Orientação nº 04



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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

650. Processo: 1.23.000.002233/2014-09 Voto: 8924/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 64). Construir em solo não edificável,
destruindo vegetação fixadora de dunas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Fato ocorrido em 03/05/2000. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da
pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  inc.  V).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

651. Processo: 1.23.002.000738/2011-68 Voto: 8706/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Peças de Informação. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98), consistente no desmatamento nas
regiões  de  Novo  Progresso,  Castelo  dos  Sonhos e Itaituba,  no Estado  do Pará.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito Policial em curso (637/2013) que
apura os mesmos fatos. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

652. Processo: 1.23.006.000256/2014-11 Voto: 8927/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art.
17, inc. II). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera infração administrativa, cuja sanção
constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto  6.514/2008,  artigo  81).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

653. Processo: 1.24.000.000460/2009-97 Voto: 8887/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais para apurar crime de sonegação fiscal. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão do arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Adesão do contribuinte a parcelamento legal. Pagamento integral do
débito tributário. Extinção da punibilidade (Lei nº 11.941/09, art. 69). Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio



Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

654. Processo: 1.25.004.000410/2014-08 Voto: 8884/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 03 (três) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em 27/12/2003.  Ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

655. Processo: 1.25.004.000412/2014-99 Voto: 8826/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 3 (três) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em 03/05/2005.  Ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

656. Processo: 1.25.004.000414/2014-88 Voto: 8886/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 01 (uma) parcela de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em 18/05/2004.  Ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

657. Processo: 1.25.004.000416/2014-77 Voto: 8885/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 03 (três) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em 01/08/2003.  Ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.



658. Processo: 1.25.011.000193/2014-59 Voto: 8799/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art.  334). Apreensão de 10.193 (dez mil,
cento e noventa e três) maços de cigarros de origem estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito Policial em curso (284/2014), com distribuição judicial nº
5003673-89.2014.404.7011, que apura os mesmos fatos. Duplicidade de investigações. Aplicação
do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

659. Processo: 1.28.000.001558/2014-80 Voto: 8922/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Os benefícios previdenciários referentes a 4 (quatro)
segurados falecidos foram recebidos indevidamente em período anterior a setembro de 2001.
Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). 2) Três outros
titulares tiveram seus benefícios sacados após os óbitos até setembro/2003 (4 parcelas), julho de
2005  (3  parcelas)  e  maio  de  2007  (5  parcelas).  Decorridos  mais  de  11,  9  e  7  anos,
respectivamente, inexistem diligências que possibilitem a identificação dos autores. 3) Requisitada
a instauração de inquérito policial para apurar o saque indevido de benefícios previdenciários dos
3 (três) outros segurados remanescentes. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

660. Processo: 1.28.000.001902/2013-50 Voto: 8944/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Denúncia  apócrifa.  Possível  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Notícia de que a Procuradoria Federal do Estado do Rio Grande
do Norte não estaria recolhendo aos cofres públicos as contribuições previdenciárias descontadas
dos salários dos seus empregados, além de não ter efetuado os depósitos de Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço ¿ FGTS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Documentação comprobatória do recolhimento das contribuições previdenciárias e FGTS de todos
os  trabalhadores,  além  de  certidões  negativas  de  débitos  do  INSS  referentes  ao  período,
apresentada pela Procuradoria Federal. Ausência de qualquer elemento indiciário necessário à
deflagração  da  persecução  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

661. Processo: 1.29.000.003628/2014-05 Voto: 8825/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, artigo 289). Notícia de que um
coletor de material reciclável encontrou uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), com manchas de
tinta, em um saco de lixo. Promoção de arquivamento por falta de materialidade delitiva. Revisão



(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). O laudo pericial atestou a autenticidade da cédula. Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

662. Processo: 1.29.003.000584/2014-23 Voto: 8946/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (CP, art. 151, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de subtração do conteúdo de envelope postado
em agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e destinado à moradora do
Município de Parobé/RS. Diligências. Informação de que a destinatária retirou a correspondência
na unidade dos Correios e que promoveu a reclamação apenas dias após a data da retirada,
inviabilizando  a  apuração  de  irregularidade.  Ausência  de  indícios  da  autoria  delitiva  e  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

663. Processo: 1.30.006.000275/2014-11 Voto: 8875/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de termo de declarações para investigar possível crime de
estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, §3º), consistente na pretensão de promover declaração
de  união  estável  aparentemente  fictícia,  para  fins  de  garantir  a  sua  companheira  eventual
recebimento de pensão. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  A pretensão em
reconhecer inexistente união estável por meio de documento que poderá vir a ser lesivo ao INSS
trata-se de mera cogitatio. Ausência de elementos indiciários mínimos necessários à deflagração
da persecução penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

664. Processo: 1.33.000.002732/2014-41 Voto: 8812/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o furto de bens (aparelhos de ar condicionado, um jogo de
estofado e fiação) de um prédio da União, anteriormente ocupado pelo Ministério da Fazenda,
mas há muito tempo sem função pública. CP, art.  155, § 4º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inexistência de perícia datiloscópica ou de filmagens do local que possibilitem a
identificação da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

665. Processo: 1.33.001.000577/2014-19 Voto: 8709/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Possível  crime contra a honra de Deputado Federal,
praticado por meio da internet, em página de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,



art. 62, IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante representação do ofendido (CP,
art.  145, parágrafo único). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação
penal, por falta de legitimidade de agir (parte ilegítima). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

666. Processo: 1.33.001.000596/2014-45 Voto: 8921/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334). Apreensão de 2.130 (dois mil, cento
e trinta) maços de cigarros de origem estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Fatos já  apurados no Inquérito  Policial  nº  5014388-93.2014.404.7205,  já  arquivados com
baixa definitiva dos autos judiciais. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis
in idem. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

667. Processo: 1.36.000.000970/2014-19 Voto: 8798/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  artigo  334).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV).  Apreensão de 7 (sete) carteiras de cigarros de
origem  estrangeira,  avaliados  em R$  7,21  (sete  reais  e  vinte  e  um centavos).  Ausência  de
reiteração criminosa por parte do agente. A natureza do produto introduzido clandestinamente no
país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, graças ao seu efeito nocivo à
saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território  nacional.
Todavia,  a pequena quantidade de cigarros apreendidos,  que se encontra abaixo do patamar
estabelecido por  este  Colegiado (40 maços ou 4 pacotes),  atrai  a  aplicação,  excepcional,  do
princípio da insignificância. 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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE 

668. Processo: 1.22.021.000033/2014-01 Voto: 5632/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU-MG

Relator(a): Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Expediente  instaurado  a partir  da extração  de cópia  de
autos em trâmite na Justiça Federal, que imputa a advogado a prática do crime de tergiversação
(CP,  art.  355,  parágrafo único).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não
ocorrência de patrocínio de interesses conflitantes. Conduta que não se amolda ao tipo penal.
Ausência 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 pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

669. Processo: 1.31.000.000211/2014-24 Voto: 6919/2014 Origem: PROCURADORIA DA 



REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Importação
irregular de mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 1.424,00, iludindo o pagamento de tributos
equivalentes  a  R$  712,00,  devidos  pela  entrada  das  mercadorias  em  território  nacional,
considerando a alíquota única de bagagem pessoal. Ausência de reiteração da conduta em prazo
inferior a 30 dias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de descaminho não
possui natureza eminentemente fiscal, posto que não se tutela exclusivamente o patrimônio fiscal
do Estado (erário ou ordem tributária), mas também o comércio exterior  com reflexos na balança
comercial  e  na  indústria  nacional   e  a  própria  evasão  de  divisas.  No  descaminho  não  há
lançamento ou constituição de crédito tributário, mas sim perdimento das mercadorias (Decreto-
Lei  nº  1.455/76,  art.  23,  §  1º).  Dessa  forma,  para  adoção  do  princípio  da  insignificância,  é
necessário considerar o valor dos produtos introduzidos clandestinamente no país, e não o valor
do  tributo  que  seria  incidente.  É  aceitável,  desde  que  não  haja  finalidade  comercial  ou
habitualidade da conduta no interstício de 30 dias (Portaria MF nº 440/2010, art.  7º,  § 4º),  a
internação  de  mercadorias  que  se  qualifiquem  como  bagagem  pessoal  até  o  limite  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), valor permitido para porte de moeda nas viagens ao exterior (Lei nº
9069/95,  art.  65,  §  1º),  que,  naturalmente,  poderá  ser  convertido  em  aquisição  de  bens,
independente da via de internação, se área, marítima, lacustre, fluvial ou terrestre. Inaplicabilidade
do art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, e do art. 1º, II, da Portaria MF nº 75/2012. Observa-se
que, em se tratando de internação comercial,  resta descaracterizado o conceito de bagagem,
sendo  inaplicável  a  incidência  de  alíquota  única  para  o  demonstrativo  dos  tributos  iludidos.
Ademais, o art. 15 da Portaria MF nº 440/2010 dispõe que os bens levados pessoalmente pelo
viajante para o exterior, até o limite de US$ 2.000,00, estão isentos de tributos. Assim, deve-se
aplicar,  analogicamente,  o  referido dispositivo  normativo para a  entrada de bens em território
nacional,  com atipicidade, nesse limite,  sob a ótima formal  e,  no excesso,  até  R$ 10.000,00,
atipicidade material. No caso, o valor dos produtos apreendidos (R$ 1.424,00) impõe reconhecer
como atípica  a  conduta  sub  examine.  Homologação  do  arquivamento,  ainda  que  por  outros
fundamentos. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

670. Processo: 1.31.000.000233/2014-94 Voto: 6918/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Importação
irregular de mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 911,00, iludindo o pagamento de tributos
equivalentes  a  R$  455,00,  devidos  pela  entrada  das  mercadorias  em  território  nacional,
considerando a alíquota única de bagagem pessoal. Ausência de reiteração da conduta em prazo
inferior a 30 dias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de descaminho não
possui natureza eminentemente fiscal, posto que não se tutela exclusivamente o patrimônio fiscal
do Estado (erário ou ordem tributária), mas também o comércio exterior  com reflexos na balança
comercial  e  na  indústria  nacional   e  a  própria  evasão  de  divisas.  No  descaminho  não  há
lançamento ou constituição de crédito tributário, mas sim perdimento das mercadorias (Decreto-
Lei  nº  1.455/76,  art.  23,  §  1º).  Dessa  forma,  para  adoção  do  princípio  da  insignificância,  é
necessário considerar o valor dos produtos introduzidos clandestinamente no país, e não o valor
do  tributo  que  seria  incidente.  É  aceitável,  desde  que  não  haja  finalidade  comercial  ou
habitualidade da conduta no interstício de 30 dias (Portaria MF nº 440/2010, art.  7º,  § 4º),  a
internação  de  mercadorias  que  se  qualifiquem  como  bagagem  pessoal  até  o  limite  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), valor permitido para porte de moeda nas viagens ao exterior (Lei nº
9069/95,  art.  65,  §  1º),  que,  naturalmente,  poderá  ser  convertido  em  aquisição  de  bens,
independente da via de internação, se área, marítima, lacustre, fluvial ou terrestre. Inaplicabilidade
do art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, e do art. 1º, II, da Portaria MF nº 75/2012. Observa-se
que, em se tratando de internação comercial,  resta descaracterizado o conceito de bagagem,
sendo  inaplicável  a  incidência  de  alíquota  única  para  o  demonstrativo  dos  tributos  iludidos.
Ademais, o art. 15 da Portaria MF nº 440/2010 dispõe que os bens levados pessoalmente pelo



viajante para o exterior, até o limite de US$ 2.000,00, estão isentos de tributos. Assim, deve-se
aplicar,  analogicamente,  o  referido dispositivo  normativo para a  entrada de bens em território
nacional,  com atipicidade, nesse limite,  sob a ótima formal  e,  no excesso,  até  R$ 10.000,00,
atipicidade material. No caso, o valor dos produtos apreendidos (R$ 911,00) impõe reconhecer
como atípica  a  conduta  sub  examine.  Homologação  do  arquivamento,  ainda  que  por  outros
fundamentos. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

671. Processo: 1.31.000.000450/2014-84 Voto: 5538/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA -MT

Relator(a): Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE

Ementa: Notícia de Fato. 1) Representação que noticia supostos crimes de usurpação de bem da União,
redução a condição análoga à de escravo e tráfico de drogas.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, artigo 62, IV). Diligências. Ausência de indícios das práticas delitivas. 2) Possível ameaça e
tortura  psicológica  praticadas  por  proprietários  e  seguranças  de  fazenda  localizada  em área
particular. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Incompetência da Justiça Federal e consequente falta de atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do arquivamento quanto ao suposto crime federal e do declínio de atribuições para
o Ministério Público Estadual quanto ao possível crime de ameaça e tortura psicológica. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao suposto crime federal e homologação do declínio de atribuições para o
Ministério Público Estadual quanto ao possível crime de ameaça e tortura psicológica, nos termos
do voto do relator.   Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.

672. Processo: 1.32.000.000284/2014-89 Voto: 6805/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA-RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Importação
irregular de mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 2.174,77, iludindo o pagamento de tributos
equivalentes  a  R$  1.080,00,  devidos  pela  entrada  das  mercadorias  em  território  nacional,
considerando a alíquota única de bagagem pessoal. Ausência de reiteração da conduta em prazo
inferior a 30 dias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de descaminho não
possui natureza eminentemente fiscal, posto que não se tutela exclusivamente o patrimônio fiscal
do Estado (erário ou ordem tributária), mas também o comércio exterior  com reflexos na balança
comercial  e  na  indústria  nacional   e  a  própria  evasão  de  divisas.  No  descaminho  não  há
lançamento ou constituição de crédito tributário, mas sim perdimento das mercadorias (Decreto-
Lei  nº  1.455/76,  art.  23,  §  1º).  Dessa  forma,  para  adoção  do  princípio  da  insignificância,  é
necessário considerar o valor dos produtos introduzidos clandestinamente no país, e não o valor
do  tributo  que  seria  incidente.  É  aceitável,  desde  que  não  haja  finalidade  comercial  ou
habitualidade da conduta no interstício de 30 dias (Portaria MF nº 440/2010, art.  7º,  § 4º),  a
internação  de  mercadorias  que  se  qualifiquem  como  bagagem  pessoal  até  o  limite  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), valor permitido para porte de moeda nas viagens ao exterior (Lei nº
9069/95,  art.  65,  §  1º),  que,  naturalmente,  poderá  ser  convertido  em  aquisição  de  bens,
independente da via de internação, se área, marítima, lacustre, fluvial ou terrestre. Inaplicabilidade
do art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, e do art. 1º, II, da Portaria MF nº 75/2012. Observa-se
que, em se tratando de internação comercial,  resta descaracterizado o conceito de bagagem,
sendo  inaplicável  a  incidência  de  alíquota  única  para  o  demonstrativo  dos  tributos  iludidos.
Ademais, o art. 15 da Portaria MF nº 440/2010 dispõe que os bens levados pessoalmente pelo
viajante para o exterior, até o limite de US$ 2.000,00, estão isentos de tributos. Assim, deve-se
aplicar,  analogicamente,  o  referido dispositivo  normativo para a  entrada de bens em território
nacional,  com atipicidade, nesse limite,  sob a ótima formal  e,  no excesso,  até  R$ 10.000,00,
atipicidade material. No caso, o valor dos produtos apreendidos (R$ 2.174,77) impõe reconhecer
como atípica  a  conduta  sub  examine.  Homologação  do  arquivamento,  ainda  que  por  outros



fundamentos. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

673. Processo: 1.34.033.000081/2014-31 Voto: 5544/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATAUBA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIO FERREIRA LEITE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o meio ambiente (art. 61 da Lei nº 9.605/98) praticado pela
Petrobrás  e  por  empresa  adquirente  de  monoboias  (estrutura  de  amarração  de  navios  nas
operações de carga e descarga de petróleo e derivados). Existência de monoboias incrustadas de
colônias invasoras do Coral-Sol  (Tubastrea coccinea),  fundeadas em frente  à  Baía do Araçá.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Despacho do IBAMA frisando a inexistência de
nexo de causalidade entre a infestação da monoboia incrustada, vez que a espécie do coral já
havia sido relatada na localidade, em data anterior à colocação dos equipamentos. Ausência de
dolo na conduta das empresas. Atipicidade. Homologação de arquivamento. 

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento,  vencida a Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou da votação o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

Por estar conforme, eu, (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da 2ª Câmara),
lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelos membros presentes.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE
CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
2º Suplente

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente


