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

ATA DA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE
ABRIL DE 2015

Aos seis dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, 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: JF/CE-0000007-38.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 1796/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 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.  Arquivamento  fundado  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  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, sendo
estimado o valor  total  dos impostos iludidos inferior  a  R$ 10.000,00,  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
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.
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002. Processo: JF/PR/CUR-5034645-
75.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1798/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE 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.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em valor abaixo do previsto no art.
20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 2. Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho pelo
investigado. O princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-
se a contumácia na prática delitiva.  Precedentes STF: HC 118686/PR, Rel.  Min.  Luiz Fux,  Dj
19/11/2013)  e  STJ:  AgRg no REsp 1300651/PR,  Rel.  Min.  Ericson  Maranho (Desembargador
Convocado do TJ/SP),  Sexta  Turma,  DJe 03/11/2014;  AgRg no AREsp 565.934/SP,  Rel.  Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp 1346119/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/06/2014. 3. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

003. Processo: 1.17.000.003717/2014-64 Voto: 31/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297, § 4º). Ausência
de  anotação  de  vínculo  empregatício  na  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de anotação na CTPS de apenas um
trabalhador.  A  mera  ausência  de  anotação  de  vínculo  trabalhista  em  CTPS  não  atrai  a
competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime correspondente. Precedente: CC
201001706595, Maria Thereza de Assis Moura, STJ - Terceira Seção, DJE 25/11/2010. Aplicação
do Enunciado nº 62 da Súmula do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de
falsa  anotação  na  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  atribuído  à  empresa  privada.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO
CÓDIGO  PENAL).  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  ENUNCIADO  27  DESTA  2ª
CÂMARA.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Notícia de Fato instaurada 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, por
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.  Recentes  precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  135.200/SP,  DJe  02/02/2015;  CC
127.706/RS, DJe 03/09/2014.
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,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Bonifácio Borges de Andrada,
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vencido o relator,  Dr.  Brasilino Pereira dos Santos.  Participou da votação o Dra.  Raquel Elias
Ferreira Dodge.

004. Processo: 1.33.009.000059/2015-14 Voto: 1797/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/1993, ART. 62, IV). CRIME DE
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.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO. 1. Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334).
Tributos  não  recolhidos  estimados  em valor  abaixo  do  previsto  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº
10.522/2002. 2. Reiteração na prática do delito de descaminho pelo investigado. O princípio da
insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na prática
delitiva. Precedentes STF: HC 118686/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 19/11/2013) e STJ: AgRg no
REsp 1300651/PR,  Rel.  Min.  Ericson Maranho (Desembargador  Convocado do TJ/SP),  Sexta
Turma, DJe 03/11/2014; AgRg no AREsp 565.934/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp 1346119/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
02/06/2014. 3. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

005. Processo: 1.11.000.001625/2014-63 Voto: 1697/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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 beneficiária do Instituto Nacional do Seguro
Social  (INSS).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  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  115.646/RS,  DJe
21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

006. Processo: 1.17.002.000157/2014-76 Voto: 28/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR).
POSSÍVEL  FRAUDE  NA  REALIZAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  DIRETO  E  ESPECÍFICO  DA  UNIÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar
possível  crime  de  estelionato  previdenciário,  tipificado  no  art.  171  §  3º  do  Código  Penal,
consistente  na  realização  de  empréstimos  consignados,  sem  a  sua  devida  autorização  para
desconto em folha de pagamento de vários segurados do INSS. 2. O il. Procurador da República
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oficiante promoveu declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, considerando que não
compete  à  Justiça  Federal  conhecer  do  fato,  porque  o  prejuízo,  se  houve,  foi  de  particular.
Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do Enunciado nº 32. 3. Firme é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça  Terceira Seção, no sentido de que o delito não é cometido em detrimento de
bens, serviços e interesses da União ou sua entidade autárquica, mas sim contra particulares, não
havendo que se falar em competência da Justiça Federal. Precedentes STJ  Terceira Seção: CC
115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº  125.061/MG,  DJe  17/05/2013,  CC  nº  100.725/RS,  DJe
20/05/2010. 4. 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 Bonifácio Borges de Andrada, vencida a
relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

007. Processo: 1.22.010.000287/2014-40 Voto: 1943/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de e-mail recebido na sala de atendimento ao cidadão. Suposto
crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Utilização indevida do CNPJ e endereço de empresa
privada, na internet, para a aplicação de crimes de estelionato (CP, art. 171) contra particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Precedente STJ: CC
126.768/MG,  Terceira  Seção,  DJe  10/05/2013.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: 1.29.003.000089/2015-03 Voto: 1928/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 1) Supostos
crimes de perigo para a vida ou saúde (CP, art. 132) e de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista (CP, art. 203). Conduta praticada em detrimento de um único trabalhador. Compete à
Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, quando tenham por
objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados coletivamente
(Súmula  n.  115  do  extinto  Tribunal  Federal  de  Recursos).  Tratando-se  de lesão  a interesses
trabalhistas de sujeito específico, é reconhecida a competência da jurisdição estadual. (STJ, AgRg
no CC 130.112/SP,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  DJe 21/08/2014).  Nesse sentido:
AgRg  no  CC  129.181/MG,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Terceira  Seção,  DJe  25/08/2014;  CC
118.436/SP,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do  TJ/PE),
Terceira Seção, DJe 29/05/2013. 2) Contravenção (Lei nº 8.213/91, art. 19, § 2º). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Aplicação do art. 109, IV, da CF e Enunciado n° 37 - 2a CCR. 3) 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.

009. Processo: 1.30.001.001003/2015-51 Voto: 1929/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de ameaça (CP, art. 147) e contravenção (DL nº 3.688/41, art. 42 ou 65)
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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. Aplicação do art. 109, IV, da CF e Enunciado n° 37 - 2a CCR.
Precedente STJ  Terceira Seção: IDC 200901212626, Laurita Vaz, DJE 22/11/2010. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010. Processo: 1.33.009.000015/2015-86 Voto: 1794/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  violação  de  direito  autoral  (CP,  art.  184).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de indícios da transnacionalidade da conduta
ou conexão com delito que cause ofensa a bens, serviços ou interesse da União a justificar a
competência  da  Justiça  Federal.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  119.105/PR,  DJe
24/10/2014; CC 130.595/PR, DJe 30/04/2014; CC 130.602/PR, DJe 13/03/2014. 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.

011. Processo: 1.34.001.000455/2015-76 Voto: 1795/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  violação  de  direito  autoral  (CP,  art.  184).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Mercadorias que eram adquiridas e revendidas na cidade
de São Paulo/SP. Ausência de indícios da transnacionalidade da conduta ou conexão com delito
que cause ofensa a bens, serviços ou interesse da União a justificar a competência da Justiça
Federal.  Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 119.105/PR, DJe 24/10/2014; CC 130.595/PR,
DJe 30/04/2014; CC 130.602/PR, DJe 13/03/2014. 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.

012. Processo: 1.35.000.000149/2015-11 Voto: 1908/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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). Disparo de arma de fogo contra
cachorro.  Conduta atribuída a Juiz de Direito.  Prerrogativa de foro disposta no art.  96,  III,  da
Constituição. 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.
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Homologação de Arquivamento

013. Processo: JFA/TO-0000445-26.2015.4.01.4301-
TERMO_CIRC

Voto: 1927/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Expediente instaurado a partir de ofício do IBAMA, comunicando possível
ocorrência  de  infração  ambiental  em virtude  da  empresa autuada ter  deixado  de  efetuar  seu
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, II, na
redação dada pela Lei nº 10.165/00; Decreto nº 6.514/08, art. 76). 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.

014. Processo: JFA/TO-0004019-91.2014.4.01.4301-
INQ

Voto: 1926/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art.  342) por ocasião de
audiência  perante  Juízo  Eleitoral.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Testemunhas  que  ocultaram  a  verdade  para  acobertar  quem  teria  lhes  transportado  e
intermediado a realização de cirurgias em troca de votos. Sentença fundada em outros elementos
de  prova  existentes  nos  autos.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Não
configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

015. Processo: JF/ES-0000157-85.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1895/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental. Pesca em local proibido e mediante a utilização de petrecho
não permitido (Lei nº 9.605/98, art. 34, caput e parágrafo único, II). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal em curso 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.

016. Processo: JF/ES-0000393-37.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1905/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Testemunha que ao ser  contraditada ao
fundamento de que era sócio de fato da empresa reclamada negou o fato, dizendo-se empregado.
No  entanto,  embora  oportunizado  pelo  Magistrado  Trabalhista,  não  apresentou  qualquer
documento que fizesse prova de sua afirmativa. Diante da situação verificada, o Juiz Trabalhista
desconsiderou integralmente o depoimento da referida testemunha. Sentença fundada em outros
elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não
configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi,
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Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

017. Processo: JF/ES-0007311-91.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 1693/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  04  (quatro)  parcelas  de
benefício previdenciário após o óbito do titular, em 08/07/2006. Valor pago referente à primeira
parcela que era parcialmente devido. Filha do segurado que confessou ter recebido umas duas ou
três parcelas para pagar dívidas acumuladas em razão da doença de seu pai e que seu genitor
teve as pernas amputadas por má circulação e que o dinheiro era todo gasto com as despesas
como remédios,  fraudas,  pagamento  de  táxi  para  levá-lo  ao  hospital,  água  e  comida,  sendo
insuficiente  para o  pagamento de todas as despesas,  o  que fez com que as dívidas fossem
acumuladas. 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.

018. Processo: JF/ES-0007317-98.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 1903/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 05 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito do titular, em 11/03/2007. Valores sacados indevidamente pela filha do
segurado para o pagamento de dívidas contraídas pelo titular do benefício. Último saque indevido
realizado no dia 03/08/2007. Após a venda de imóvel inventariado, a investigada apresentou-se
espontaneamente ao INSS e restituiu o valor recebido corrigido monetariamente, conforme cálculo
efetuado  pelo  próprio  órgão  previdenciário.  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.

019. Processo: JF-RJ-2011.51.01.800367-5-INQ Voto: 1686/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) de valor depositado em
conta corrente da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências  efetuadas  pela  Polícia  Federal  junto  àquela  instituição  financeira.  Supostas
irregularidades ocorridas na documentação referente ao FGTS que justificou a retenção do valor
depositado. Esclarecidos os fatos e sanadas as irregularidades o valor foi integralmente restituído.
Conduta que pode gerar responsabilidade no âmbito civil ou disciplinar, mas não configura ilícito
penal, tendo em vista a evidente 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.
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020. Processo: 1.00.000.015791/2014-21 Voto: 1941/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-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 lavrado Auto de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
ressaltou em seu relatório não terem sido encontrados trabalhadores em condições análogas às
de escravo no curso da fiscalização. Adoção de medidas necessárias à regularização. Ausência
de  indícios  de  que  os  trabalhadores  fossem  submetidos  a  trabalhos  forçados  ou  a  jornada
exaustiva,  nem que  laborassem em condições  degradantes  ou  que  tivessem sua  locomoção
restringida em razão de dívida com o empregador.  Inexistência de fraude ou violência.  Fatos
atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

021. Processo: 1.11.001.000201/2014-71 Voto: 1889/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime de desobediência (CP, art. 330) ou ambiental (Lei nº
9.605/98,  arts.  60 ou 68).  Não atendimento de notificação expedida pelo IBAMA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 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 (Decreto nº 6.514/98, art. 80). Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

022. Processo: 1.13.000.000069/2015-14 Voto: 1946/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

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 05 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte do segurado em 22/10/2004. Benefício recebido mediante a utilização
de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de
indícios de autoria. 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.

023. Processo: 1.13.000.000825/2014-24 Voto: 1893/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes ambientasis (Lei nº 9.605/98, artigos 54 e
60). Notícia de que a empresa investigada teria causado derramamento de derivados de petróleo
no leito do Rio Negro,  causando poluição,  e que o posto fluvial  de combustível  mantido pela
investigada não possuía licença do órgão competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Fatos narrados não confirmados. Informações do IBAMA e do IPAAM no sentido de que
não  há  registro  de  dano  ambiental  causado  pela  empresa  investigada  ou  seus  prepostos.

8



Informação da ANP concluindo pela regularidade na autorização de funcionamento. Análise dos
autos  que  não  aponta  qualquer  indício  de  crime.  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.

024. Processo: 1.13.000.002217/2014-54 Voto: 1907/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Transporte  fluvial  de  madeira  sem  a  devida  autorização  da  autoridade
competente (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Fato ocorrido em dezembro de 2009. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
V). Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: 1.14.000.002833/2014-78 Voto: 1696/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime de racismo, previsto no art.  20 da Lei nº
7.716/89, praticado por meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma  resumida,  vaga  e  genérica  que  não  apresenta
nenhuma  conduta  ilícita  em  concreto  a  ser  apurada.  Ausência  de  indícios  de  autoria  e
materialidade.  Injustificável  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público  Estadual  para  o
prosseguimento da persecução penal.  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.

026. Processo: 1.14.004.000209/2014-04 Voto: 1942/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP) ou de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) em estabelecimento comercial
urbano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de Ação Fiscal emitido por
Auditora-Fiscal do Trabalho que, após vistoria no local, concluiu pela inexistência de trabalho em
condições análogas à de escravos, bem como de exploração de trabalho infantil.  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.
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027. Processo: 1.17.001.000021/2015-57 Voto: 1692/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

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 02 (duas) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito da titular, em 28/12/2008. 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. Último saque indevido realizado no
mês de janeiro de 2009. Ausência de indícios de autoria. 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.

028. Processo: 1.18.002.000271/2014-69 Voto: 1898/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Existência de inquérito policial em curso 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.

029. Processo: 1.20.002.000253/2013-48 Voto: 1691/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  do  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85   recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações apresentadas satisfatoriamente, embora
fora do prazo, devidamente justificado. Evidente 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

030. Processo: 1.20.005.000161/2014-19 Voto: 1790/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes 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.
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031. Processo: 1.21.005.000001/2015-13 Voto: 1891/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) ou contra o consumidor
(CDC, art. 71) praticado entre indígenas, mediante a utilização de cartões magnéticos da Caixa
Econômica  Federal   CEF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Investigado
indígena que possui mercado no interior da aldeia e foi surpreendido na posse de 18 cartões
magnéticos de saques de benefícios pertencentes a outros indígenas, seus clientes. Diligências
que esclareceram completamente o ocorrido. Os indígenas clientes deixavam os cartões com o
indígena investigado diante da dificuldade de deslocamento até a agência bancária ou por não
saber operar o caixa eletrônico. Após o saque, o investigado efetuava o abatimento da dívida do
cliente  e  entregava  o  restante  ao  beneficiário.  Não  havia  por  parte  do  investigado  qualquer
exigência de que o cartão ficasse retido no estabelecimento comercial. Análise dos autos que não
aponta  qualquer  indício  de  crime.  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.

032. Processo: 1.23.000.002893/2014-81 Voto: 1888/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  contra  a  fauna  (Lei  9.605/98,  art.  29).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Investigado que foi autuado pelo IBAMA por
transportar 02 (dois) Curiós, aves da fauna silvestre, cuja espécie não se encontra ameaçada de
extinção. Animais que foram soltos em seu habitat natural. Aplicação de multa no valor de R$
1.000,00.  Sanção  administrativa  suficiente  para  reprimir  o  ilícito.  Inexpressiva  lesão  ao  bem
jurídico tutelado. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ: AgRg no REsp
1263800/SC, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; RHC 35.577/MG, Quinta Turma, DJe 08/05/2014;
RHC 33.465/SC, Sexta Turma, DJe 02/06/2014; HC 178.208/SP, Sexta Turma, DJe 01/07/2013.
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.

033. Processo: 1.23.002.000327/2014-15 Voto: 1890/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  ambiental  (Lei  n.  9.605/98).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Investigado  que  impediu  a  regeneração  natural  de
floresta, no interior da Flona Saracá-Taquera, mediante o cultivo de mandioca em área de 2,5
hectares, para a produção de farinha como forma de seu sustento e de sua família, não possuindo
outra  fonte  de  renda.  Investigado  que  plantou  em  área  já  desmatada,  por  isso  embargada,
causando ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. Aplicação da excludente de ilicitude prevista no
art. 37, inciso I, da Lei n. 9.605/98 e no art. 24 do Código Penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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034. Processo: 1.23.003.000367/2014-57 Voto: 1906/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Venda de madeira sem a devida autorização da autoridade competente (Lei nº
9.605/98, art.  46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Fatos
narrados ocorridos nos anos de 2004 e 2005. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
V). Homologação do arquivamento.

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

035. Processo: 1.23.003.000461/2014-14 Voto: 1902/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62-IV). Suposto descumprimento de embargo de atividade lavrado pelo IBAMA. 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. Requisitos não atendidos no caso.
Aplicação de multa pelo descumprimento do embargo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

036. Processo: 1.25.005.000421/2014-70 Voto: 1792/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  contrabando  (CP,  art.  334).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  ação  penal  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.

037. Processo: 1.25.008.000033/2015-40 Voto: 1788/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Existência de ação penal 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.
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038. Processo: 1.25.014.000009/2015-21 Voto: 1904/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) ou de falsidade ideológica (art.
299  do  CP).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Declaração  de  endereço
residencial  falso  em processo  judicial.  Fraude  que,  no  caso,  embora  imoral,  apenas  poderia
caracterizar  litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art.  18 do CPC. Ausência de
elemento subjetivo do tipo pelo especial fim de agir: prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.  Mera  assertiva  falsa,  atípica,  que  se  sujeita  a
impugnação  ou  comprovação  posterior  por  outros  meios  de  prova.  Entendimento  há  muito
adotado pelo STJ: HC 5.477/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 06/04/1998, p. 141.
Precedente recente:  RHC 49.437/SP,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe 04/03/2015.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

039. Processo: 1.25.014.000277/2014-62 Voto: 1899/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Existência de ação penal em curso 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.

040. Processo: 1.26.000.000273/2015-87 Voto: 1695/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por
meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em
concreto a ser apurada. Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para o
prosseguimento da persecução penal.  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.

041. Processo: 1.27.002.000183/2014-58 Voto: 1892/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 40 ou 60). Instalação
de poço artesiano no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara/PI. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Obra apresentada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos  SEMAR, que acompanhou todo o procedimento e, após, emitiu a Licença Prévia e a
Licença de Instalação. Importância da obra realçada pelo ICMBio por se tratar de projeto para
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implantação de rede estratégica de poços no semiárido brasileiro. Região em que foi decretado
estado de calamidade em razão da seca. Ausência de prejuízo ambiental capaz de caracterizar
ilícito  penal.  Arquivamento  homologado  no  âmbito  da  4ª  CCR  (Meio  Ambiente  e  Patrimônio
Cultural). Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime. 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.

042. Processo: 1.28.000.000187/2015-08 Voto: 1896/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a fauna, previsto no artigo 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98. Guardar
animal da fauna silvestre (Iguana), cuja espécie não se encontra ameaçada de extinção. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Existência de ação penal em curso no âmbito da
Justiça Estadual 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.

043. Processo: 1.28.000.000227/2015-11 Voto: 1897/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei 9.605/98). Pesca em local proibido e mediante a utilização
de petrecho não permitido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação
penal em curso 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.

044. Processo: 1.28.400.000223/2014-31 Voto: 1887/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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 virtude  da  empresa autuada ter  deixado  de  efetuar  seu
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, II, na
redação dada pela Lei nº 10.165/00; Decreto nº 6.514/08, art. 76, II). 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.
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045. Processo: 1.29.000.000465/2015-81 Voto: 1687/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  fraude  em certame de interesse  público  (CP,  art.  311-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e
genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser  apurada. Análise dos
autos  que  não  aponta  qualquer  indício  de  crime.  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.

046. Processo: 1.30.002.000057/2009-41 Voto: 1694/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Inquérito Civil Público. Possível crime de fraude em certame de interesse público (CP, art. 311-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Análise dos autos que não aponta qualquer
indício de crime. Diligências efetuadas que não identificaram elementos de que o concurso público
tenha  sido  viciado  ou  que  tenha  havido  qualquer  ato  ilícito  por  parte  de  servidores  ou
responsáveis pelo certame. 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.

047. Processo: 1.30.015.000201/2014-67 Voto: 1901/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crime
tipificado  no  art.  67  da  Lei  nº  9.605/98.  Supostas  irregularidades  praticadas  por  servidor  do
ICMBio em procedimentos de licenciamento ambiental. Fatos objeto desta investigação que não
se  confirmaram.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas  se  houver  notícia  de  novas  provas  (CPP,  art.  18).  2)  Possível  elaboração  ou
apresentação,  no  licenciamento,  concessão  florestal  ou  qualquer  outro  procedimento
administrativo, de estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso.
Crime  tipificado  no  art.  69-A da  Lei  nº  9.605/98,  descortinado  no  curso  deste  procedimento
administrativo que merece investigação mais aprofundada. Remessa de cópia à Polícia Federal
para  a  instauração  de  inquérito  policial.  Arquivamento  que  se  impõe  a  fim  de  se  evitar  o
indesejável  bis  in  idem.  3)  Fracionamento  indevido  de  licenciamentos  ambientais  em
empreendimento que se situa na área de atribuição de outra Procuradoria da República, onde já
tramitam outros procedimentos investigatórios sobre o mesmo fato. Remessa de cópia integral
àquela  unidade  do  MPF  para  conhecimento  e  providências  cabíveis.  4)  Injustificável
prosseguimento do presente 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.
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048. Processo: 1.31.000.002343/2014-91 Voto: 1900/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes ambientais (Lei 9.605/98, ART. 40 c/c 40-A, § 1º) e invasão de terras da
União (Lei nº 4.947/66, art. 20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de
ação penal em curso 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.

049. Processo: 1.32.000.000157/2015-61 Voto: 1894/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime tipificado no art. 296, § 1º, II ou III, do Código Penal. Suposto uso indevido
de Brasão da República (Brasão de Armas do Brasil). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Ex-servidor do MPF que estaria utilizando no para-brisa de seu veículo o adesivo da
Procuradoria da República. Fotos que não identificaram a data em que a conduta foi verificada.
Impossibilidade de se determinar se as fotos foram tiradas antes ou depois da exoneração do
investigado.  Diligências  posteriores  que  constataram  a  inexistência  do  adesivo  no  veículo.
Ausência  de  elementos  capazes  de  demonstrar  a  materialidade  do  delito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

050. Processo: 1.33.000.000073/2015-90 Voto: 1789/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (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.

051. Processo: 1.33.000.003373/2014-40 Voto: 1945/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato, em sua forma tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Envio de correio eletrônico falso, utilizando-se do nome
do  MPF.  Fraude  conhecida  como  phishing  scan,  que  consiste  na  distribuição  em massa  de
mensagens eletrônicas falsas visando a instalação de arquivo espião no computador do usuário,
para  a  obtenção  dos  dados  bancários  e  pessoais  da  vítima.  Diligências  efetuadas  pela
ASSPA/PR-SC e pela  Polícia  Federal  que não conseguiram identificar  elementos mínimos da
autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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.
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052. Processo: 1.33.004.000173/2014-03 Voto: 1791/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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 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.

053. Processo: 1.35.000.000125/2015-53 Voto: 1690/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

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). 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.

054. Processo: 1.35.000.001381/2014-87 Voto: 1688/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171 § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  devidamente  apurados.  Benefício  que  ficou
suspenso  por  certo  período  por  falta  de  recadastramento.  Recebimento  retroativo  no  valor
integral. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que esclareceu não ter havido
qualquer  irregularidade.  Ausência  de  saques  fraudulentos  também  informada  pela  Caixa
Econômica Federal. Fatos narrados não confirmados. Análise dos autos que não aponta qualquer
indício  de crime.  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.

055. Processo: 1.36.000.001393/2014-74 Voto: 1793/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de contrabando (CP, art. 334) e de receptação (CP, art. 180). 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.

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

17



056. Processo: JF-DF-0065449-31.2014.4.01.3400 Voto: 1742/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

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
DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 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 5 g de semente de maconha
(Cannabis Sativa L), oriundas da Bélgica, importadas por pessoa residente em Brasília/DF. 2. A
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
estadual, por entender que o fato ora em análise não caracteriza tráfico internacional de drogas, o
que afastaria o interesse da Justiça Federal do feito. 3. O Juiz Federal, por sua vez, indeferiu o
pedido ministerial, pois, a seu ver, a importação de sementes de maconha configura o crime de
contrabando, previsto no art. 334-A do CP. 4. Independentemente da tipificação a ser firmada, os
crimes ora em análise são da competência da Justiça Federal e, consequentemente, da atribuição
do Ministério Público 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 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.

057. Processo: JF/PR/CUR-5070441-
30.2014.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1875/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  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 com fundamento no
princípio da insignificância. Discordância da Magistrada. 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.

058. Processo: JF/PR/MGA-5000509-
09.2015.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 2029/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, §1º C/C
ART.  288,  §ÚNICO,  AMBOS  DO  CP).  MPF:  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  O
OFERECIMENTO  DA DENÚNCIA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º c/c art. 288, §único, ambos do CP), tendo em vista
que diversos investigados se associaram para o fim específico de cometer crimes e sequestraram
o tesoureiro da Caixa Econômica Federal, sua esposa e sua filha de 9 anos, com o fim de obterem
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vantagem monetária como condição ou preço do resgate. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito no que tange a um dos investigados, por entender ausente
indícios de que ele tenha participado da associação criminosa. Quanto aos demais, o Parquet
ofereceu denúncia. Discordância do magistrado no que diz respeito ao arquivamento do inquérito,
pois, a seu ver, pesa sobre a investigada indícios suficientes para o oferecimento da denúncia. 3.
Há no autos indícios suficientes da participação da investigada no crime de extorsão mediante
sequestro, como se pode auferir pelo seu depoimento contraditório ao tentar elucidar seus atos
antes, durante e após a prática do crime. A todo momento a investigada apresenta uma versão e,
posteriormente, admite ter mentido, apresentando nova versão dos fatos. 4. É possível denotar
que  a  investigada  esteve  a  todo  momento  com  seu  marido,  um  dos  investigados,  e  seus
comparsas,  usufruindo  do  valor  obtido  pela  prática  do  crime,  e  também  há  provas  de  que
mantinha contato com os outros envolvidos na ação criminosa. Não bastasse isso, há informação
da  Polícia  Federal  de  que  houve  intensa  movimentação  na  casa  da  investigada  no  dia  do
sequestro e no dia anterior. Desde a data do crime a investigada se manteve escondida da polícia
acompanhada  de  um  dos  investigados,  que  é  seu  marido,  em  permanente  fuga.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

059. Processo: JF-RJ-PIMPCR-0025519-
17.2014.4.02.5101

Voto: 172/2015 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 e/ou
atrais novos fiéis à igreja. 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.
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060. Processo: JF/SP-0016029-02.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 1740/2015 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 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
sementes de maconha (Cannabis Sativa L), oriundas da Holanda, supostamente importadas por
pessoa  residente  em  São  Paulo/SP.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  Inquérito  Policial,  sustentando  que  a  ínfima  quantidade  do  entorpecente
apreendido certamente seria utilizada para o uso pessoal do destinatário, restando evidente a
ausência de dolo de tráfico. Ademais, a apreensão do material, antes mesmo de ser recebido pelo
suposto  destinatário  da  encomenda,  é  considerada  prática  de  meros  atos  preparatórios,  não
passíveis de punição. Aduziu, ainda, que não se deve cogitar o crime de contrabando (CP, art.
334-A),  visto  que  desproporcional  a  aplicação  de  pena de  reclusão  a  aplicação  da  pena de
reclusão a fatos que, se consumados, serial puníveis apenas com penas alternativas. 3. A Juíza
Federal, por sua vez, indeferiu o pedido ministerial, pois, a seu ver, a importação de sementes de
maconha configura o crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP. 4. 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.  5.
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 do feito. 6.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

061. Processo: JF/SP-0013781-97.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1746/2015 Origem: GABPR6-RGT - RODRIGO
GOMES TEIXEIRA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ECSTASY)  LEI Nº 11.343/06, ART. 33, C/C ART. 40,  I.
REMESSA PELA VIA POSTAL.  CONSUMAÇÃO DO DELITO.  APREENSÃO ALFANDEGÁRIA.
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO. 1. Trata-se de inquérito
policial instaurado para apurar a possível prática do crime tipificado no art. 33, c/c 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
entorpecente oriunda da Holanda e com a indicação do destinatário residente em Pernambuco. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  em  São  Paulo,  declinou  de  sua  atribuição  para  a
Procuradoria  da  República  em Pernambuco,  considerando  que  o  crime  se  consumou  no  de
destino. Concordância do magistrado. 3. Por sua vez,  o Procurador da República oficiante na
Procuradoria  da  República  em  Pernambuco  suscitou  o  presente  conflito  de  atribuições,  por
entender que o delito se consumou e produziu resultado exclusivamente no Município de São
Paulo/SP, onde foi interceptada e apreendida a substância entorpecente. Autos encaminhados a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62,
VII,  da LC nº 75/93.  4.  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.
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Precedente STJ (CC 132.897/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
28/05/2014, DJe 03/06/2014). 5. 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.

062. Processo: JF-AÇA-0000067-30.2015.4.03.6107-
REPCR

Voto: 1876/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 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  6  pacotes  de  cigarros  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.

063. Processo: JF-AÇA-0002379-13.2014.4.03.6107-
REPCR

Voto: 2030/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO (CP, ART. 334) E TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2011). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de processo investigatório instaurado para apurar suposto
crime de descaminho (CP, art. 334). 2. Consta dos autos que durante a fiscalização e revista a
investigada  foi  surpreendida  portando  substâncias  entorpecentes,  momento  em que  informou
trabalhar com comércio de brinquedos e que viajou ao Paraguai para adquirir  mais produtos,
porém, acima da cota permitida. Ao retornar, aceitou levar a droga para Goiânia, pois estava sem
dinheiro. 3. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender
atípica a conduta do investigado, por considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor
dos impostos ilididos (R$ 729,37).  4.  O Juiz Federal,  por sua vez,  acolheu a fundamentação
quanto à aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho e ressaltou a omissão
do Procurador oficiante quanto ao possível crime de tráfico de drogas de competência da Justiça
Federal, tendo em vista a transnacionalidade da conduta da ora investigada, que confessou ter
transportado  a  droga  do  Paraguai  ao  Brasil.  5.  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. 6. Diante do possível envolvimento da indiciada na prática
do  crime  de  tráfico  internacional  de  drogas  (Lei  11.343/2011),  o  arquivamento  do  presente
inquérito  policial  afigura-se  incabível.  7.  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.
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064. Processo: JF/ES-0006857-48.2013.4.02.5001-
INQ

Voto: 8423/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). EXISTÊNCIA
DE FUNCIONÁRIO FANTASMA EM CÂMARA DE VEREADORES. RECEBIMENTO INDEVIDO
DE  RESTITUIÇÕES  DE  IMPOSTO  DE  RENDA.  PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171, § 3º),
falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297)  e  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304),
decorrentes  da  suposta  existência  de  funcionário  fantasma  na  Câmara  de  Vereadores  do
Município  de  Vila  Velha/ES,  que  teria  resultado  no  recebimento  indevido  de  restituições  de
Imposto de Renda. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios suficientes da
autoria delitiva. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3.
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.
Demonstrada a existência de vínculo trabalhista com a Câmara de Vereadores do município de
Vila Velha, de forma fraudulenta, torna inequívoca a presença de indícios de crime. Corroboram
esse  entendimento a  notícia  de que a suposta  servidora  fantasma desconhecia  sua  situação
laboral. A suposta prestação de serviços a determinado Vereador e as restituições de imposto de
renda, certamente indevidas, e de autoria conhecida, são elementos da autoria delitiva e, também,
denotam a necessidade de prosseguimento das investigações. 6. Presentes indícios de autoria e
da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à persecução penal,
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta
Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 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
arquivamento,  nos termos do voto proferido pela Dr.ª  Raquel Elias Ferreira Dodge, vencido o
relator, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

065. Processo: 1.01.004.000294/2014-51 Voto: 1816/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1.
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de apropriação
indébita previdenciária (CP, art.  168-A),  praticado, em tese,  pelo atual  gestor da Prefeitura de
Coari/AM.  2.  Promoção  de  arquivamento,  ao  argumento  de  que  ausente  débito  tributário
definitivamente constituído em desfavor do referido município. 3. No caso do crime de apropriação
indébita previdenciária (168-A) 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. 4. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se
no momento  em que nasce  ao  empregador  a  obrigação  jurídica  de  transferir  à  autarquia  as
importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, conjugam-se as duas
condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A discussão administrativa
sobre o valor,  portanto,  é de todo irrelevante sob tal  aspecto. [...](HC 93874, Rel.  Min. Cezar
Peluso, DJ de 11/4/08). 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

Homologação do Declínio de atribuição

066. Processo: 1.10.000.000089/2015-05 Voto: 1820/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de fato. Possível delito de incitação à prática de crime (art. 286 do CP). Suposta incitação,
por meio de página de internet, ao ódio contra homossexuais. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Crime de competência de Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao MP Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

067. Processo: 1.11.000.001542/2014-74 Voto: 1457/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  ambiental.  Art.  56  da  Lei  nº  9.605/98.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Transportar carga perigosa  álcool etílico  em desacordo com as
exigências estabelecidas em lei  e/ou regulamentos (Resolução ANTT 420/04 e 3665/11 e sua
atualizações).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Rótulos  e  painéis  de
segurança  desbotados  e  ausência  de  rótulos  e  painéis  nos  semi  reboques.  Transporte
interestadual.  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.

068. Processo: 1.15.000.003517/2014-86 Voto: 1737/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n° 7.716/89. Site de
humor que  expõe supostos  conceitos  preconceituosos sobre as  pessoas residentes  em cada
região do país. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Não verificação de internacionalidade da
conduta. A utilização da internet como instrumento para prática de crime não é suficiente, por si
só, para fixar a competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informações capazes
de justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Precedente STF ACO 1780/SC. 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.

069. Processo: 1.17.000.000268/2015-83 Voto: 1453/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n° 7.716/89. Comentários
preconceituosos contra nordestinos, realizados por meio da internet, na rede social Facebook.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A utilização da internet como instrumento para prática de
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crime não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Ausência de indícios
de internacionalidade do delito ou configuração de qualquer uma das hipóteses previstas capazes
de justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Precedente STF ACO 1780/SC. 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.

070. Processo: 1.17.000.003988/2014-10 Voto: 1841/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes de  exploração  de  trabalho  infantil  e  prostituição  infantil.  O
Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos informou à Procuradoria Regional do
Trabalho da 17ª Região /MPT, a suposta exploração de trabalho infantil em um hotel particular no
estado do Espírito Santo/ES. Ao contactar o Conselho Tutelar de Vitória, a PRT/17 foi informada
de que o estabelecimento é também ponto de prostituição e tráfico de drogas, e que a denúncia já
está em processo de averiguação pela Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente e pelo
Juizado  de  Menores.  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.
Remessa de cópia dos auto ao Ministério Público do Trabalho.

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

071. Processo: 1.17.001.000408/2014-22 Voto: 1454/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155) de cartão magnético do Supermercado São
Jorge. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo exclusivo à vítima particular. 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.

072. Processo: 1.22.011.000272/2014-71 Voto: 1833/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
SETE LAGOAS-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  corrupção  passiva  ou  estelionato  contra  particular.  O
expediente foi autuado a partir de manifestação encaminhada por e-mail à Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  noticiando  a  cobrança  indevida  por  homologações  de  rescisões  trabalhistas
promovidas pela Juíza de Paz da cidade de Caetanópolis/MG. Diligências. O Ministério Público do
Trabalho/PRT  3  Região,  encaminhou  cópia  do  Termo  de  Compromisso  de  Ajustamento  de
Conduta  (TAC)  firmado  com  a  referida  Juíza  de  Paz.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 321  2a CCR). Em tempo, a suposta representante peticionou nos autos negando a
autoria da representação e defendendo a Juíza de Paz. Ausência de elemento fático capaz de
justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

073. Processo: 1.22.013.000028/2015-70 Voto: 1707/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representante  afirmou  sentir-se
ameaçado  por  grileiros  de  terras  da  região  onde  mora,  assim  como por  policiais  aos  quais
solicitou  proteção.  Relata  que  sua  família  também  é  ameaçada  e  que  sua  residência  foi
incendiada no dia 26/02/2014. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência
de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. 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.

074. Processo: 1.22.024.000022/2015-73 Voto: 1769/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação instaurada por membro do Conselho Fiscal de ONG situada no
Município de Ponte Nova/MG, em desfavor de seu Secretário Geral e outro particular, para apurar
supostas irregularidades na administração da ONG, dentre as quais elenca-se emissão de notas
fiscais frias, contratação irregular de funcionários, constrangimento ilegal, apropriação indébita e
superfaturamento envolvendo recursos oriundos da Petrobrás. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  2ª CCR/MPF). Ausência de atos ilícitos em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Súmula  42/STJ:  Compete  a  Justiça  Comum
Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os
crimes praticados em seu detrimento. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal. 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.

075. Processo: 1.23.000.000454/2014-34 Voto: 1760/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental, consistente no desmatamento de
57,97  hectares  de  mata  nativa  secundária  da  Fazenda  Rondon  do  Pará,  no  município  de
Portel/PA, objeto de especial preservação, sem licença da autoridade ambiental competente (Lei
nº 9.605/98, art. 50). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Não há nos autos
nenhum elemento relacionado ao uso de documento falso junto ao IBAMA, à vinculação do dano
a uma unidade de conservação federal ou área indígena, nem à proveniência da madeira de área
indígena. 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.

076. Processo: 1.23.000.002658/2014-18 Voto: 1710/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido ou até mesmo de posse ou porte ilegal de ama de fogo de uso restrito, sem a devida
autorização (arts. 12 e 16, Lei 10.826/03). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 321
2a CCR). A 17a Vara do Trabalho de Belém encaminhou cópia dos autos da ação trabalhista n.
0000361-31.2014.5.08.0017, tendo em vista a notícia de que o reclamante, que trabalhava como
vigilante na mencionada empresa, fazia uso de arma de fogo sem a devida autorização para o
porte  legal,  descumprindo  da  lei  7.102/83.  Transnacionalidade  do  delito  não  evidenciada.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elemento fático capaz de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

077. Processo: 1.23.003.000436/2014-22 Voto: 1578/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-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 de atribuição
(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.

078. Processo: 1.23.006.000312/2014-17 Voto: 1703/2015 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).  A  Notícia  trata  de  prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual; trata também de crime contra a administração ambiental e crime contra a fé pública (art.
299, do CP). 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.

079. Processo: 1.25.000.004014/2014-81 Voto: 1450/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n° 7.716/89. Comentários
preconceituosos contra nordestinos, realizados por meio da internet, na rede social Facebook.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A utilização da internet como instrumento para prática de
crime não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Ausência de indícios
de internacionalidade do delito ou configuração de qualquer uma das hipóteses previstas capazes
de justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Precedente STF ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

080. Processo: 1.25.013.000141/2014-62 Voto: 1815/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Notícia sobre destruição e apropriação de terra e bens da
União. Prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III). Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Instada a se manifestar, a Secretaria do Patrimônio da União (Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão) informou que os imóveis em discussão foram vendidos ao município de
Ibaiti/PR em 1981. 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 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.

081. Processo: 1.26.000.000212/2015-10 Voto: 1706/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de apologia ao crime (art. 287, CP), realizada por meio da rede
mundial  de  computadores  (internet).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Em que pese  a
possível gravidade dos fatos da postagem em questão, o crime de apologia ao crime 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.

082. Processo: 1.26.003.000026/2015-51 Voto: 1708/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima informando possível exploração sexual de crianças e
adolescentes, tráfico de drogas e outros fatos relacionados cometidos por particular, conhecido
por construir casas no bairro de Caxixola  Serra Talhada (PE). Revisão de declínio (Enunciado n°
321   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.

083. Processo: 1.29.004.001294/2014-97 Voto: 1704/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, §1°). Durante a triagem feita
pelos Correios, encontrou-se uma caixa de papelão contendo anabolizantes. O objeto foi postado
por remetente desconhecido na cidade de Santa Maria/RS,  e  destinado residente na mesma
cidade.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Inexistência  de
internacionalidade  da  conduta  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.29.004.001464/2014-33 Voto: 1705/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, §1°). Envio, por via postal, de
anabolizante de Salvador/BA para Nonoai/RS Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª CCR). Inexistência de internacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

085. Processo: 1.30.017.001867/2014-12 Voto: 1763/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Alegada fraude em vestibular para curso de medicina de instituição privada, por
meio de compra e venda de vagas. Possível crime de fraude à certame público (CP, art. 311-A,
III). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Relatos de irregularidades ocorridas
somente no  âmbito  de faculdade privada.  Ausência  de elementos  de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

086. Processo: 1.33.001.000117/2015-71 Voto: 1744/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostas  irregularidades  envolvendo  dois  postos  e  a  Petrobrás.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Súmula 42/STJ: Compete a Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes
praticados em seu  detrimento.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal.  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.

087. Processo: 1.33.007.000295/2014-61 Voto: 1734/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representante  relata  ter  adquirido  mercadoria  em  determinado  site,  vindo
posteriormente a constatar a falsidade do produto. Possível crime contra marca (Art. 189 e 190 da
Lei 9.79/96). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Não há indícios de que a
mercadoria tenha origem estrangeira. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

088. Processo: 1.33.008.000060/2015-41 Voto: 1702/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada via SAC noticiando a suposta prática do crime contra a
economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX), mediante o exercício da atividade denominada
pirâmide financeira.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 -  2ª  CCR/MPF).  Fraude conhecida
como pirâmide, que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o
esquema,  sem  que  qualquer  produto  ou  serviço  seja  efetivamente  entregue.  Incidência  do
Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em
ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular).
Inexistência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direito e específico da União ou de suas
entidades.  Hipótese  em  que  não  se  vislumbra  eventual  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional (Lei nº 7.492/86), pois inexiste captação, intermediação ou aplicação de recursos de
terceiros, bem como arrecadação de recursos mediante compromisso de restituição de valor no
futuro,  com ou sem remuneração.  Ausência  de  elementos  de  informação aptos  a  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.

089. Processo: 1.34.001.000301/2015-84 Voto: 1736/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação na qual um noticiante informa que por meio de determinado site é
possível obter dados sigilosos de qualquer cidadão, tais como o nome completo, telefone, CPF e
endereço, facilitando, segundo o/a denunciante, o cometimento de crimes. 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.

090. Processo: 1.34.010.001034/2014-72 Voto: 1709/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação na qual um noticiante informa que por meio de determinado site é
possível obter dados sigilosos de qualquer cidadão, tais como o nome completo, telefone, CPF e
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endereço, facilitando, segundo o/a denunciante, o cometimento de crimes. 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.

091. Processo: 1.34.011.000110/2015-01 Voto: 1846/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. A Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo remeteu notícia-crime
para apuração de possíveis crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo por
proprietária de salão de beleza da cidade, durante as festas por ela promovidas.  Revisão de
declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de indícios de transnacionalidade
da conduta.  Carência  de  elementos  de  informação aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Parquet
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.

092. Processo: 1.34.015.000194/2014-54 Voto: 1576/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a Administração da Justiça (art. 342
CP). Reconhecidas divergências nos depoimentos de policiais civis que participaram da prisão em
flagrante que originou a ação penal n. 0000603-81.2013.403.6181.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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

093. Processo: 1.36.000.000493/2013-01 Voto: 917/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de lavagem de capitais (Lei nº
9.613/98, art. 1º) e o de comercialização ilegal de medicamentos sem registro da ANVISA (CP, art.
273,  §1º-B,).  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR/MPF).  Movimentação  financeira
anormal de valores recebidos por pessoa física e repassados à pessoa jurídica (uma farmácia),
supostamente advindos de comercialização ilegal de medicamentos sem registro da ANVISA. 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 da venda de medicamentos comercializados sem registro da
ANVISA. Ausência de indícios de internacionalidade na comercialização irregular dos produtos.
Competência  da Justiça Estadual para processar e julgar  o comércio ilícito de medicamentos
quando não houver  indícios  de transnacionalidade  da conduta  (CC 120.843/SP,  Rel.  Ministra
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Laurita Vaz, Terceira Seção, Julgado em 14/03/2012, Dje 27/03/2012). 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.

Homologação de Arquivamento

094. Processo: DPF/AGA/TO-00103/2014-INQ Voto: 1765/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta recusa, retardamento ou omissão, por parte de sociedade empresária,
de  documentos  indispensáveis  à  propositura  de  ação  civil  pública,  quando  requisitados  pelo
Ministério Público do Trabalho (art. 10 da Lei nº 7.347/85). Revisão de arquivamento (art. 62, IV,
LC 75/93). Observa-se pelos documentos acostados aos autos que a requisição foi atendida antes
do vencimento estipulado para a remessa das informações. Inexistência de recusa. 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.

095. Processo: DPF/JFA-00639/2014-INQ Voto: 1745/2015 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. 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  parcelas  de  benefício
previdenciário  após  a  morte  do  segurado.  Último  saque  ocorrido  em  06/10/2003.  Benefício
recebido mediante a utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Após diligências o
INSS não logrou êxito em localizar procurador legal ou parentes do beneficiário. Fatos ocorridos
há mais de 10 anos. Ausência de indícios mínimos de autoria. 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.

096. Processo: JF/ES-0000149-92.2014.4.02.5050-
INQ

Voto: 1817/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de ameaça (CP,  art.  147).  Particular  teria  escrito  uma carta
manifestando o desejo de matar médica perita do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. A carta foi entregue à suposta vítima por outro médico perito do INSS,
no momento em que examinou o investigado. Ao ser inquirido, o investigado alegou que a vontade
de matar a médica, bem como a vontade de se suicidar, foram apenas pensamentos ruins que,
além  de  terem  cessado,  foram escritos  durante  tratamento  psicológico/psiquiátrico,  já  que  a
psicóloga o aconselhou a escrever seus sentimentos. Ressaltou, ainda, que a carta foi entregue a
outro  médico perito  do INSS juntamente com todos os seus exames médicos,  e não em um
contexto  isolado.  Questionada,  a  psicóloga  apontada  no  depoimento  confirmou  a  versão
apresentada  pelo  investigado.  Ausência  do dolo  de  ameaçar  a  médica ou de causar-lhe mal
injusto e grave, tratando-se de escrito destinado apenas a expressar sentimentos no contexto de
um tratamento psiquiátrico e seguindo orientação médica, não tendo o condão de extrapolar a
esfera íntima do investigado para alcançar terceiros. 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

31



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

097. Processo: JF/ES-0000493-89.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1766/2015 Origem: GABPR5-JCCOC - JULIO 
CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA
COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial. 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  parcelas  de  benefício
previdenciário  após a  morte  do segurado.  Último saque ocorrido em abril  de 2004.  Benefício
recebido mediante a utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Após diligências o
INSS não logrou êxito em localizar procurador legal ou parentes do beneficiário. Fatos ocorridos
há mais de 10 anos. Ausência de indícios mínimos de autoria. 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.

098. Processo: JF/ES-0000539-78.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1729/2015 Origem: GABPR5-JCCOC - JULIO 
CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA
COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial. 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, em
25/02/2003.  Quatro  saques  realizados  com cartão  magnético  (último  saque  em setembro  de
2003). No âmbito administrativo, o INSS verificou que o segurado não tinha representante legal ou
procurador  cadastrado  para  recebimento  do  benefício,  não  identificando o  autor  dos  saques.
Fatos  ocorridos  há  mais  de  10  anos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que  possibilitem  a
identificação  da  autoria  delitiva  e  de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.
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.

099. Processo: JF/ES-0006425-92.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 1733/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 18/09/2003. Último saque em maio
de 2005. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Embora a beneficiária não possuísse
representante legal ou procurador cadastrado, realizava os saques do benefícios com a ajuda de
seu neto, recaindo sobre ele os indícios de autoria delitiva. Em sede de diligências policiais, restou
constatado que o suposto autor foi vítima de crime de homicídio. Fatos ocorridos há 10 anos.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

100. Processo: JF/ES-2015.50.01.000627-7-PIMP Voto: 1822/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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 de benefício previdenciário após o óbito do
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segurado, em 16/08/2006. Realização de 5 (cinco) saques com cartão magnético (último saque
em  março  de  2007).  No  âmbito  administrativo,  o  INSS  verificou  que  o  segurado  não  tinha
representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do benefício, não identificando o
autor dos saques. Não houve renovação de senha e os benefícios foram sacados por meio de
cartão magnético. Fatos ocorridos há 8 anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem
a identificação  da autoria  delitiva  e  de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.
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.

101. Processo: JF/TFL-0002763-79.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 1738/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). As inconsistências verificadas no depoimento
prestado pela testemunha não são capazes de indicar falsidade. Possível  falsa percepção da
realidade sobre o contexto fático em discussão. Contradição relativa a jornada de trabalho, com a
ressalva de que a versão apresentada pela testemunha se baseou no que ela presenciou como
vizinho  do  reclamante.  Depoimento  rejeitado  pelo  Juízo.  Ausência  de  outros  elementos  que
possam indicar que a testemunha, de forma consciente, prestou declaração falsa. Ausência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Dolo não evidenciado. Homologação do
arquivamento.

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

102. Processo: JF/TFL-0002764-64.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 1731/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto à agência da Caixa Econômica Federal (art. 155, §§1º e 4º, I
c/c 14, II, do CP). Durante a madrugada, indivíduos não identificados teriam tentado furtar agência
da CEF localizada no prédio do Tribunal Regional do Trabalho. Com o disparo do alarme, os
suspeitos evadiram do local sem subtrair nenhum bem. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Diligências. Imagens do circuito interno não foram suficientes para esclarecer quem
seriam os possíveis envolvidos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: 1.10.001.000007/2015-12 Voto: 1749/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de fato. Deixar de atender a exigência quando devidamente notificada pela autoridade
ambiental competente (art. 80, Decreto n° 6.514/08). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62-IV). Conduta apontada pelo órgão fiscalizador não encontra descrição típica na Lei 9.605/98.
Ilícito  administrativo,  que  da  ensejo  à  devida  sanção  administrativa.  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

33



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

104. Processo: 1.12.000.000948/2012-31 Voto: 1700/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Apuração de suposto crime ambiental, consistente em fazer
funcionar  estabelecimento  utilizador  de  recursos  ambientais  (extração  mineral  classe  II)  sem
licença dos órgãos competentes (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 4554.20.14.401310-2. 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.

105. Processo: 1.13.000.002185/2014-97 Voto: 1739/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível irregularidade em leilão de bem imóvel realizado no âmbito da Caixa
Econômica Federal, consistente no não recebimento de proposta para a aquisição formulada por
particular.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Instada a se manifestar,  a Caixa
Econômica Federal informou que a proposta realizada pelo particular não foi recebida, em razão
da  terceirização  da  alienação  para  outra  empresa.  O  particular  foi  orientado  a  formalizar  a
proposta perante àquela empresa, a qual foi devidamente informada da intenção do cliente. Após
as informações o particular procedeu como recomendado e finalizou a contratação. Inexistência
de fraude ou qualquer elemento caracterizador de fato típico. 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.

106. Processo: 1.13.000.002270/2013-74 Voto: 1836/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  apropriação  indevida,  pela  Prefeitura  de
Itapiranga/AM, de valores descontados de seus servidores referentes a empréstimos formalizados
e que deveriam ser repassados à Caixa Econômica Federal  CEF. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). A CEF informou, após questionamento do MPF, que os aludidos valores
haviam sido repassados, embora com atraso. Não comprovação da materialidade das supostas
irregularidades.  Inexistência  de  elementos  mínimos necessários  à  deflagração  da persecução
penal. 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.

107. Processo: 1.14.000.003047/2014-98 Voto: 1741/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostas falhas, adulterações e inverdades no bojo de queixa-
crime. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). As supostas inverdades alegadas pelo
representante dizem respeito a fatos não relevantes que guardam relação com a queixa-crime e
nela se exaurem. A argumentação desenvolvida constitui matéria de defesa que deveria ter sido
invocada  no  bojo  da  ação  penal  privada.  Não  foi  possível  vislumbrar  indícios  de  falsidade
documental ou de qualquer outra prática delituosa. O que se depreende é que, ao oferecer a peça
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acusatória, o representado juntou aos autos apenas os documentos que lhe favoreciam o que, por
si  só,  não possui  repercussão criminal.  Também não há qualquer elemento para afirmar que
houve a adulteração de papéis ou a elaboração de documentos ideologicamente falsos, razão
pela  qual  não  se  justifica  a  intervenção  penal  no  caso.  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.

108. Processo: 1.15.001.000506/2014-34 Voto: 1585/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Instaurada para apurar suposto crime ambiental,  consistente na utilização de
apetrecho proibido (compressor)  para  pesca  de lagosta  durante o  período de Defeso  (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 0000289-47.2013.4.05.8100. 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.

109. Processo: 1.18.001.000366/2014-92 Voto: 1588/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inspeção do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do
Trabalho e Emprego. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP), de frustração de
direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) e/ou aliciamento de trabalhadores (CP, art.
207).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  do  Inquérito  Policial  n.
0862/2014 que apura 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.

110. Processo: 1.19.000.001753/2014-19 Voto: 1735/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Suposta relação entre pedidos de intervenção militar na
democracia brasileira constantes no Facebook do Exército Brasileiro e as declarações feitas por
determinada jornalista que convocou o povo para se manifestar contra as eleições presidenciais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação genérica que se limita a narrar
o vídeo publicado pela jornalista, que atacou os eleitores de determinado partido, sem qualquer
indício ou prova de que as mensagens teriam relação com os pedidos de intervenção militar na
página  social  do  Exército  Brasileiro.  Evidente  inconformismo  com  as  ideias  da  jornalista.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

111. Processo: 1.20.000.002232/2014-68 Voto: 1757/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
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GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude nos programas ProUNI e Fies. Segundo o representante, existem
alunos em sua universidade, que mesmo com o nome na lista de chamada, nunca compareceram
às aulas. Levantando a suspeita de que tratam-se de alunos fantasmas, destinados a fraudarem
os referidos programas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Comunicação feita de
forma genérica, sem indicação de qual é a Universidade, o curso e nem o nome dos eventuais
alunos fantasmas. Não há elementos mínimos que possam ensejar o início de uma apuração por
meio do Ministério Público 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

112. Processo: 1.20.002.000227/2013-10 Voto: 1743/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta recusa, retardamento ou omissão, por parte de sociedade empresária,
de  documentos  indispensáveis  à  propositura  de  ação  civil  pública,  quando  requisitados  pelo
Ministério Público do Trabalho (art. 10 da Lei nº 7.347/85). Revisão de arquivamento (art. 62, IV,
LC 75/93). MPT informou que que empresa cumpriu as requisições, tendo justificado os anteriores
descumprimentos  em razão  da  desorganização  do  setor  de  recursos  humanos,  o  qual  já  foi
reformulado. Inexistência do dolo de descumprir as requisições. 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

113. Processo: 1.20.005.000162/2014-63 Voto: 1587/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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 (DPF/ROO-00056/2013 IPL/PF), 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.

114. Processo: 1.22.000.005050/2014-74 Voto: 1608/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n° 7.716/89. Supostos
comentários preconceituosos, em razão do resultado das eleições presidenciais de 2014. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Não verificação de internacionalidade da conduta. A utilização da
internet  como  instrumento  para  prática  de  crime  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  fixar  a
competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Precedente STF
ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

115. Processo: 1.22.013.000012/2015-67 Voto: 1607/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n° 7.716/89. Supostos
comentários preconceituosos de cunho homofóbico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Não
verificação  de  internacionalidade  da  conduta.  A utilização  da  internet  como  instrumento  para
prática de crime não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.  Precedente STF ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em 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.

116. Processo: 1.22.020.000024/2015-01 Voto: 1593/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de delito de estelionato judiciário (art. 171, CP). A autora ajuizou
ação pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez por ser portadora da
Síndrome de  Guillain-Barré  (polirradiculoneurite  aguda),  alegando,  também, já  ter  cumprido  o
período  de  carência  exigido  por  lei.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n  75/93,  art.  62-IV).
Constatação, por meio de laudo pericial, de ausência de incapacidade para exercer a atividade
que lhe garanta a subsistência (auxiliar de escritório), bem como o fato da autora já padecer de
alegada doença incapacitante quando de seu ingresso no sistema previdenciário, sem notícia de
agravamento ou progressão da doença. Ação julgada improcedente. Não se vislumbra a presença
de dolo ou intenção de ludibriar o juízo a fim de alcançar provimento favorável à sua pretensão.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

117. Processo: 1.23.003.000191/2014-33 Voto: 1783/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Apuração de suposto crime ambiental, consistente na caça
de 5 jacarés-tinga no interior da Unidade de Conservação Federal, sem a autorização do órgão
competente (art. 29 da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os
mesmos fatos são objeto de apuração na NF 1.23.003.000382/2014-03. 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.

118. Processo: 1.23.007.000012/2015-17 Voto: 1758/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP), consistente no descumprimento
de embargo imposto pela autarquia ambiental, em relação à paralisação na extração de areia do
Rio Tailândia, no Município de Tailândia/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Auto  de  Infração  n.  687438,  lavrado  em  21/05/2009.  Pena  máxima  de  06  (seis)  meses  de
detenção. Prazo prescricional de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI). Prescrição da pretensão punitiva
estatal. 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.

119. Processo: 1.23.007.000033/2014-43 Voto: 1490/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Suposto crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65),
praticado pelo Vice-Diretor do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, que teria deixado de
cumprir imediatamente a ordem exarada no alvará de soltura expedido em favor de determinado
preso.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  A impossibilidade  de
imediata soltura decorreu da necessidade de consulta ao SUSIPE/NEC, ordenada pelo Tribunal,
para verificar se não há nenhuma outra ordem de prisão para o preso. O sistema possui horário
certo de funcionamento, o que impede a consulta em qualquer horário. Além disso, a Resolução
CNJ 108/2010 impõe a necessidade de consulta prévia a sistema de informação criminal para
verificação da existência de outros mandados de prisão. Eventual falha administrativa que não
pode ser atribuída à autoridade administrativa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

120. Processo: 1.24.003.000046/2014-15 Voto: 1581/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §
3º). Recebimento indevido de parcelas do seguro desemprego, mediante simulação de demissão.
A verba rescisória seria utilizada para quitar débitos de vendas efetuadas pelo empregado em
questão, tendo em vista que os clientes da empresa não pagaram pelas mercadorias adquiridas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Indícios insuficientes de autoria e prova de
materialidade delitiva. As versões apresentadas pelas partes são contradizentes e não há provas
nos autos que embasem qualquer uma delas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

121. Processo: 1.25.004.000024/2015-99 Voto: 1590/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) praticada pelo
Escrivão da Segunda Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapuava - PR. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ação Fiscal ainda não perpetrada. A Delegacia da
Receita Federal em Ponta Grossa/PR informou que não há procedimento fiscal instaurado em
face do Escrivão. Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente,
de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

122. Processo: 1.25.004.000069/2015-63 Voto: 1821/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

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). 1) Em relação a 3 benefícios a conduta teria consistido no
recebimento indevido de apenas 01 (uma) parcela de benefício previdenciário após o óbito do
titular. Valor integralmente devolvido após o INSS contatar os recebedores. 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.  2)  Quanto  ao  benefício  NB
868802000,  verifica-se  que,  desde  a  data  do  último  saque  indevido,  em  14/07/2000,  já
transcorreram mais de 12 (doze) anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Extinção da punibilidade do
ilícito penal (CP, art. 107-IV). 3) Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

123. Processo: 1.25.004.000515/2014-59 Voto: 1818/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP. Art. 330). Revisão de arquivamento (art. 62,
IV, LC 75/93). Ordem judicial para que o executado informasse a localização de seus veículos
para  que  fosse  efetivada  a  penhora  e  avaliação  destes.  Inexistência  de  ciência  pessoal  e
inequívoca da referida determinação por quem tinha o dever de atendê-la. Conduta omissiva não
caracterizada.  Precedente  do  STJ:  HC 226.512/RJ,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Sexta Turma, DJe 30/11/2012. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

124. Processo: 1.25.006.000804/2014-38 Voto: 1605/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Ocorrência, em tese, de crimes de sonegação previdenciária e fiscal (art. 1º Lei
8.137/90 e art. 337- A do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de
constituição definitiva dos créditos fiscal  e previdenciário.  Natureza material  do delito.  Súmula
Vinculante nº 24 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.

125. Processo: 1.25.008.000153/2015-47 Voto: 1823/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  Ação  Penal  (5011807-14.2014.4.04.7009)  apurando  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.

126. Processo: 1.26.000.003233/2014-14 Voto: 1748/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostas movimentações financeiras atípicas em nome de
pessoas jurídicas, que teria movimentado valores incompatíveis com sua capacidade econômico-
financeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Em atendimento a
ofício ministerial, a Receita Federal do Brasil informou não existir ação fiscal em desfavor das
empresas. A assessoria de Análise e Pesquisada PR/PE emitiu relatórios de pesquisa negativos,
acerca  de  possível  envolvimento  das  pessoas  jurídicas  em  crimes  anteriores.  Ausência  de
elementos que permitam o prosseguimento da persecução criminal.  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.

127. Processo: 1.26.005.000198/2014-23 Voto: 1594/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º,
CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos noticiados de forma genérica e
anônima. O INSS informou que foram apresentadas todas as provas exigidas para a concessão
dos benefícios, conforme a Instrução Normativa n. 45/2010. Configurando-se a regularidade dos
benefícios previdenciários investigados. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

128. Processo: 1.27.000.000157/2015-21 Voto: 1767/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a honra contra particular praticado pela internet. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa
(CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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129. Processo: 1.27.000.002302/2014-27 Voto: 1584/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

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 supostamente indevido de 3 (três) parcelas
de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 11/08/2011. Pagamento indevido referente
às competências de 08/2011 a 10/2011. Valor pago referente à primeira parcela que era em parte
devido.  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.

130. Processo: 1.27.001.000056/2015-40 Voto: 1711/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

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 2 (duas) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito do titular,  em 17/12/2008. 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. Ausência de
dolo. 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.

131. Processo: 1.27.002.000104/2015-90 Voto: 1583/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de salário-maternidade com base em declarações falsas sobre a condição de segurada
especial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Existência do IPL 00604/2014-DPF-PI a
fim de  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.

132. Processo: 1.28.000.000194/2015-00 Voto: 1580/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Ausência  de  registro  de  atividade
potencialmente poluidora no Cadastro Técnico Federal (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
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Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

133. Processo: 1.28.000.002290/2014-01 Voto: 1851/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação anônima. Suposta prática de ato obsceno (art.  233,  CP),  por
estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, em plena luz do dia, com a
conivência da própria instituição. A estudante trajava uma calcinha (composta), cobria os mamilos
com fita  isolante,  estava com frases  de efeito  escritas pelo  corpo  e improvisava utilizar  uma
focinheira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação artística individual
denominada body art, performance consiste em utilizar o próprio corpo do artista como suporte ou
meio de expressão. Não há elementos mínimos que indiquem a conivência da Universidade ou
ato  de  improbidade  administrativa  por  parte  de  gestores.  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.

134. Processo: 1.29.000.000513/2015-31 Voto: 1732/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

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 benefícios previdenciários após
os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências realizadas
pela Previdência Social não lograram identificar os recebedores dos saques irregulares no que
tange a 5 beneficiários. Fatos ocorridos há mais de 8 anos. Ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento.

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

135. Processo: 1.29.004.001329/2014-98 Voto: 1747/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Notícia de que determinada pessoa estaria realizando
trabalhos  na  condição  de  Policial  Federal,  cobrando  dívidas  armado  e  realizando  segurança
armada  privada  de  maneira  ilegal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ao  ser
inquirido, o investigado informou à Polícia Federal que atua na área da mecânica e não realiza
trabalhos como segurança ou cobrador de dívidas. Em consulta ao SINARM, a Polícia Federal
verificou que o investigado possui porte de arma válido. Constatou-se que o investigado já figurou
como  vítima  de  ameaça  em  outras  oportunidades,  situação  que  pode  ter  provocado  a
representação.  Ausência  de  indícios  mínimos  que  embasem  as  alegações  do  representante.
Notícia  anônima  que  impede  a  busca  pelo  esclarecimento.  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.
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136. Processo: 1.30.006.000294/2014-39 Voto: 1589/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sentença  trabalhista  enviada  pela  Justiça  do  Trabalho.  Possível  crime  de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Existência de processo em curso na Vara Federal de Nova Friburgo para
apuração dos mesmos fatos (n. 2004.02.01.004349-5). 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.

137. Processo: 1.33.000.000807/2014-50 Voto: 1877/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que, ao conferir seu extrato bancário, notou descontos
mensais  no  valor  de  R$  68,95  referentes  a  um  contrato  de  apólice  do  seguro-mulher  não
contratado. Ao contatar a agência da Caixa Econômica Federal sobre o ocorrido verificou pela
cópia da apólice que assinatura contida no documento era falsa.  A Caixa Econômica Federal
orientou a representante a solicitar o cancelamento do seguro. Revisão de arquivamento (art. 62,
IV, LC 75/93). Instada a se manifestar, a Caixa Econômica Federal informou: a) que não houve
apuração dos fatos, tendo em vista a conveniência da instauração desse tipo de processo; b) que
a contratação de financiamento habitacional é um procedimento complexo, que envolve diversos
setores da Caixa, o que pode ter gerado o equívoco na contratação do seguro; c) que a proposta
foi  imediatamente  cancelada  tão  logo  a  cliente  informou  a  contratação  indevida,  sem  gerar
quaisquer prejuízos nem para a Caixa nem para o consumidor, uma vez que os valores pagos
estão à disposição do cliente. Notificada, a representante não respondeu o MPF, impedindo o
esclarecimento sobre a questão.  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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

138. Processo: 1.33.000.002476/2013-10 Voto: 1840/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de falso testemunho em ação
trabalhista (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). Contradição relativa a
marcação de horas extras no cartão de ponto. Ausência de elementos que possam certificar que a
testemunha, de forma consciente, prestou declaração falsa. Ademais, o depoimento tido por falso
não apresentou potencialidade lesiva, não influenciando o julgamento da lide. Ausência de justa
causa  para  o  prosseguimento  da  persecução penal.  Dolo  não  evidenciado.  Homologação do
arquivamento.

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

139. Processo: 1.33.004.000006/2015-35 Voto: 1586/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tributário (Lei 8.137/90, art. 1º- I e V ). Revisão de arquivamento
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(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Narração  genérica  de  fato,  ausência  de  elementos  mínimos  que
caracterizem o crime contra a ordem tributária. Inexistência de constituição definitiva do crédito
tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Cópia da representação
encaminhada às  Fazendas Estadual  e  Federal  para  providencias cabíveis.  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.

140. Processo: 1.33.011.000003/2015-11 Voto: 1764/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sonegação fiscal. Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Os mesmos fatos foram apurados nos autos da
Notícia de Fato 1.33.011.000003/2014-21, que restou arquivada (Sessão 599 de 26/05/2014) com
fundamento na Súmula Vinculante nº 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.  A Receita  Federal  promoverá  a  devida  ação  fiscal  e,  se  for  o  caso,  encaminhará
representação fiscal para fins penais ao MPF, para adoção das medidas cabíveis. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

141. Processo: 1.34.001.004800/2013-89 Voto: 1701/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de movimentações atípicas de recursos financeiros de determinado
particular e seus familiares, totalizando R$ 5.252.490,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e
dois mil e quatrocentos e noventa reais),  no período de 01.10.2011 a 31.12.2011. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Os mesmos fatos são objeto de apuração do PIC n.
1.34.001.003900/2013-98.  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.

142. Processo: 1.34.011.000036/2015-15 Voto: 1698/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática do crime de injúria por parte de integrantes de comunidade
denominada Direita Organizada, na rede social Facebook, que teriam veiculado mensagem de
cunho negativo contra militantes do Partido dos Trabalhadores  PT. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Não há indícios da prática de crime de injúria. Exercício da livre expressão do
pensamento.  Atipicidade  da  conduta.  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.
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143. Processo: 1.34.011.000116/2015-71 Voto: 1844/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Trata-se de digi-denúncia sigilosa, informando a possível prática dos crimes de
falta  de  anotação  de  registro  na  CTPS  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária.  A
denunciante informa que foi contratada como fisioterapeuta em clínica ortopédica e de reabilitação
por meio de um acordo verbal, sem assinatura de contrato de trabalho ou anotação na CTPS,
recebe  um salário  abaixo  do  piso  mínimo  da  categoria,  não  recebe  vale-transporte  ou  vale-
alimentação. Foram solicitados os dados da empresa denunciada, transcorrido o prazo não houve
resposta.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  A denúncia  genérica,  sem  a
indicação do nome da clínica, inviabiliza a fiscalização da Delegacia do Trabalho e da Delegacia
da Receita Federal do Brasil. Não há elementos mínimos que possam ensejar o início de uma
apuração por meio do Ministério Público 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

144. Processo: 1.35.000.000214/2015-08 Voto: 1591/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SERGIPE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime ambiental (art. 60, da Lei nº 9.605/98) consistente na
prática de atividade de carcinicultura em Área de Preservação Permanente, sem autorização da
autoridade  ambiental  competente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Requisição  de  instauração  de  Inquérito  Policial  feita  pelo  Procurador  Regional  da  República
oficiante por meio do Ofício GAB/PRR/GGM n. 057/15, de 26/02/2015. 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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

145. Processo: JF-DF-0055607-27.2014.4.01.3400-
APN

Voto: 976/2015 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

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
DECLÍNIO  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  DISTRITO  FEDERAL  E  TERRITÓRIOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ 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 25 sementes de maconha
oriundas  da  Bélgica,  supostamente  importadas  por  pessoa  residente  em  Brasília/DF.  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuição, sustentando que a ínfima
quantidade do entorpecente apreendido seria utilizada para o uso pessoal do destinatário, não se
configurando o crime de tráfico internacional de drogas. 3. O Juiz Federal indeferiu o pedido do
MPF, por entender que a importação de sementes de maconha configura o crime de contrabando
(CP, art. 334-A). 4. A suposta conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de
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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-A do
Código Penal,  que, a princípio, é 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 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.

146. Processo: JF-BTT-PIMP-0004437-
77.2014.4.03.6110

Voto: 1847/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 31ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BOTUCATU/SP

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

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 10/07/2004. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de indícios de autoria e na
prescrição retroativa. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da
LC nº 75/93. 3. No caso, os 03 (três) saques indevidos foram referentes ao mês do óbito da
segurada (julho/2004) e aos meses seguintes (agosto e setembro/2004). Entretanto, a parcela
referente ao mês de julho/2004 era parcialmente devida, posto que o óbito da beneficiária ocorreu
em 10/07/2004. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

147. Processo: JF/CE-0000758-59.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 1512/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  SUPOSTO
SUBFATURAMENTO EM EXPORTAÇÕES.  VISLUMBRADAS OUTRAS CONDUTAS ILÍCITAS.
NECESSÁRIO  APROFUNDAMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de lavagem de
dinheiro,  tipificado  no  art.  1º,  IV,  da  Lei  nº  9.613/98.  2.  Notícia  nos  autos  de  possível
subfaturamento de exportações. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do inquérito policial e instaurou Procedimento Investigatório Criminal específico para apurar os
indícios de subfaturamento em exportações. 4. Discordância do Juiz Federal sob o fundamento de
que se o apuratório foi instaurado para investigar o crime de lavagem de dinheiro e vieram à tona
outros delitos, o caso não é de arquivamento e de instauração de novo processo, mas sim de
aprofundamento das investigações. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 5.
Se o apuratório foi instaurado para investigar o crime de lavagem de dinheiro e vem à tona outro
delito,  o  caso  não  é  de  arquivamento  e  de  instauração  de  novo  processo,  mas  sim  de
aprofundamento das investigações. 6. Cumpre observar que, no caso, o suposto subfaturamento
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de exportações não é fato novo, mas, conduta já identificada desde o início das investigações. 7.
Neste contexto, injustificável é a instauração de Procedimento Investigatório Criminal, no âmbito
interno  do Ministério  Público  Federal,  para  dar  início  à  nova  investigação.  8.  Evidentemente,
sendo completamente indevido o trâmite de dois cadernos investigatórios com idêntico objeto, sob
pena de configuração do indesejável bis in idem, sugere-se a reunião das investigações. 9. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

148. Processo: JF/CE-0000962-69.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 1885/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O
ÓBITO  DO  TITULAR.  AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA DELITIVA.  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 parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. 2. Os saques indevidos, realizados
entre janeiro e junho de 2003, causaram prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 2.369,55. 3.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de
indícios de autoria delitiva. 4. O Juiz Federal discordou do arquivamento. 5. Observa-se que os
saques  foram  realizados  por  meio  de  cartão  magnético  e  que  não  havia  procurador  ou
representante legal cadastrado. 6. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  especialmente  considerando o longo  tempo decorrido  desde o  último saque
fraudulento (mais de 11 anos). 7. 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.

149. Processo: JF/CE-0008146-13.2014.4.05.8100-
PIMP

Voto: 1563/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART.
171,  §  3º).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PARA ELUCIDAR OS FATOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento
investigatório instaurado para apurar a possível  prática do crime de estelionato previdenciário,
previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal,  mediante  o  recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário no período de 08/2005 a 03/2006, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no
valor original de R$ 2.400,00. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do  feito  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do
arquivamento, considerando necessário o aprofundamento das investigações. 4. Tendo em vista o
recebimento irregular do benefício por 08 (oito) 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 para a elucidação dos fatos, como a oitiva
do  procurador  da  ex-beneficiária  e  a  colheita  de  provas  acerca  da  destinação  dos  valores

47



irregularmente sacados. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

150. Processo: JF/CE-0008890-08.2014.4.05.8100-
PIMP

Voto: 1443/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  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.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir
de comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios com indícios da suposta prática do crime
de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP) atribuída à Secretaria de Administração de
General Sampaio/CE no exercício de 2011. 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 e com base na aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que o crédito tributário é inferior a R$10.000,00. O Juízo discordou do arquivamento, nos
moldes do art. 28 do CPP, considerando improcedentes as razões invocadas. 3. No entanto, 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.  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) 7.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no artigo 168-A do Código Penal.
8.  Não  homologação  do  arquivamento  e  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.

151. Processo: JF/GVS-0007178-51.2014.4.01.3813-
INQ

Voto: 1883/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). ART. 28 DO CPP
C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93.  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. 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.  Trata-se  de  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 85 (oitenta e cinco) pacotes de cigarro de origem
estrangeira  durante  abordagem  em  barreira  policial.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, considerando que o
valor  sonegado seria  de R$ 1.275,00 (mil  duzentos e setenta  e cinco reais),  valor abaixo do
instituído pela  Portaria  MF nº  75,  de 22/03/12.  3.  O Juiz  Federal,  por  sua vez,  discordou do
arquivamento por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando de
cigarros. 4. A natureza dos produtos (cigarros) introduzidos irregularmente no país impõe maior
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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.  Arquivamento inadequado.  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.

152. Processo: JF-PPR-0006434-89.2014.4.03.6112-
INQ

Voto: 1845/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CP, ART. 171, § 3º. REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA  DA  CEF.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista a realização de
quatro saques indevidos em conta bancária da CEF, causando prejuízo à empresa pública no
valor de R$ 5.500,00. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base na ausência  de indícios  de  autoria.  3.  O Juiz  Federal  discordou  do arquivamento,
considerando  necessário  o  aprofundamento  das  investigações.  4.  Diante  da  existência  de
diligências tendentes à elucidação da autoria, impõe-se o prosseguimento da persecução penal,
mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito policial. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

153. Processo: JF/PR/CAS-5009592-
77.2014.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1407/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
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.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para
apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em
valor abaixo do previsto no art.  20, caput,  da Lei  nº 10.522/2002. 2.  Notícia da reiteração na
prática  do  delito  de  descaminho  pelo  investigado.  O princípio  da  insignificância  no  crime  de
descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva. Precedentes STF:
HC 118686/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 19/11/2013) e STJ: AgRg no REsp 1300651/PR, Rel. Min.
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 03/11/2014; AgRg no
AREsp 565.934/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg
no REsp 1346119/PR, Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta Turma,  DJe 11/06/2014;  AgRg no REsp
1437999/SC, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/06/2014. 3. Aplicação do
Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  4.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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154. Processo: JF/PR/CUR-5031618-
84.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1848/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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  sementes  da  planta  de  espécie  Cannabis  sativa,
conhecida como maconha. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao
fundamento de atipicidade da conduta. 3. O Juiz Federal indeferiu o arquivamento, remetendo os
autos à 2ª CCR, 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.

155. Processo: JF/PR/CUR-5068983-
75.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1432/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE 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.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em R$ 2.460,94, valor abaixo do
previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002. 2. Descaminho. Reiteração da conduta delitiva. Princípio
da insignificância. Inaplicabilidade. 3. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

156. Processo: JF/PR/CUR-5083688-
78.2014.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1659/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA (ART.  2,  II,  Lei  nº  8137/90).
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO (ART. 28 do CPP). VALOR DE TRIBUTOS ILIDIDOS E MULTA É SUPERIOR A R$
20.000,00. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  com a  finalidade  de  apurar  a
possível prática de sonegação fiscal que consistiu no não recolhimento de parte do imposto de
renda retido  na  fonte,  relativo  a  retenções sobre  rendimentos  do  trabalho  assalariado  e  não
assalariado no período de janeiro, fevereiro, maio, junho, setembro, outubro e dezembro de 2013,
devido por Conaupin Automação e Montagem Industrial LTDA, cujo valor aproximado dos tributos
elididos é de R$ 18.168,91, conforme Auto de Infração de fl. 18. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) previsto no
art.  2º da Portaria MF nº 75/2012, alterada pela Portaria MF nº 130/2012. 3.  Discordância do
Magistrado. 4. Aplicabilidade do princípio da insignificância somente quanto 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).  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

157. Processo: JF/PR/CUR-5084383-
32.2014.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2019/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
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.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a
prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em R$ 1.554,73,
valor abaixo do previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002. 2. Descaminho. Reiteração da conduta
delitiva.  Princípio  da  insignificância.  Inaplicabilidade.  3.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

158. Processo: JF/PR/TOL-5004846-
36.2014.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1843/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: NOTÍCIAS DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). ART. 28, CPP, C/C O ART. 62, IV,
LC 75/93. TRIBUTOS NÃO-RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ACIMA DO PREVISTO NO
ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícias de Fato instauradas para apurar a prática
do crime de descaminho (art.  334 do Código Penal).  2.  O Procurador da República oficiante
requereu  o  arquivamento  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.  Discordância  do
Magistrado. 3. Enunciado nº 49 da 2ª CCR: admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação,
de 04.03.2013).  4.  Insistência  no arquivamento em relação à NF 1.25.002.001330/2014-81,  e
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designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
quanto  aos  demais  procedimentos,  tendo  em  vista  que  os  valores  dos  tributos  iludidos
ultrapassam o limite utilizado para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 10.000,00).

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento  em relação  à NF 1.25.002.001330/2014-81,  e  designação de outro  membro do
Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal  quanto  aos  demais
procedimentos, tendo em vista que os valores dos tributos iludidos ultrapassam o limite utilizado
para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  (R$  10.000,00),  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.

159. Processo: JF-RJ-0502096-34.2015.4.02.5101-
AP - Eletrônico 

Voto: 1666/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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 depoimento não foi valorizado como prova, tampouco serviu
de base para a decisão, sendo que a sentença prolatada não foi prejudicada pelos fatos afirmados
pela  testemunha.  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 STJ (Recurso Especial  n°  1.123.169/RS,  Relator
Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, por unanimidade, julgado em 03.12.2009, publicado no DJe em
29.03.2010) e STF (HC 69.047/RJ; 1ª Turma; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; DJU 24.04.1992) . 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 cumprimento da jornada de
trabalho 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

160. Processo: JF/SP-0005081-64.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 927/2015 Origem: COJUD/PRES - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/ES

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

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. 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 11 (onze) sementes de
maconha,  em uma encomenda proveniente  da Bélgica  e  destinada à pessoa  domiciliada em
Vitória-ES. 2. O Procurador da República oficiante na PR/SP (suscitado), declinou a atribuição
para prosseguir na persecução penal para a PR-ES. 3. O Procurador da República oficiante na
PR-ES  (suscitante),  por  considerar  que  a  atribuição  é  da  PR-SP  (local  da  apreensão  das
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sementes de maconha), suscitou o presente conflito negativo de atribuição. Remessa dos autos à
2ª  CCR/MPF,  nos  termos  do  62,  VII,  da  LC  nº  75/93.  4.Conhecimento  do  presente  conflito
negativo  de  atribuição  e,  no  mérito,  por  sua  procedência  para  reconhecer  a  atribuição  do
Procurador da República suscitado para dar continuidade à persecução penal. 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. 5. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

161. Processo: 1.11.000.001204/2014-32 Voto: 1832/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32  2ª CCR/MPF). POSSÍVEL
CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 56, § 1º, II) OCORRIDO EM RODOVIA FEDERAL.
BEM DA UNIÃO (CF, ART. 20, I E II). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO
MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível
crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  56,  §  1º,  II),  tendo em vista  o  suposto lançamento  de
resíduos líquidos (água contaminada com óleo diesel) no solo da faixa de domínio da rodovia BR-
101  Km 136  São Miguel dos Campos/AL, em desacordo com as exigências estabelecidas por lei
e/ou regulamentos. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual, considerando que a conduta ora analisada não teria atingido qualquer
bem, serviço ou interesse federal. 3. Tendo em vista que eventual crime teria ocorrido em bem da
União (faixa de domínio de rodovia federal),  nos termos do art.  20 da CF, compete a Justiça
Federal o processamento e julgamento do feito. 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 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.

162. Processo: 1.15.000.000100/2015-42 Voto: 2583/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: VOTO  VENCEDOR  NOTÍCIA DE  FATO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32   2ª
CCR/MPF).  POSSÍVEL CRIME  PREVISTO  NO  ART.  273,  §1º-B,  DO  CP.  FABRICAÇÃO  DE
MEDICAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. CONDUTA QUE ATENTA
CONTRA  SERVIÇO  PRESTADO  PELA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar o crime previsto no art. 273, § 1º-B, do CP, tendo em vista a suposta fabricação irregular de
produto  destinado  para  fins  medicinais.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu o
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que não há ofensa direta a
bem, serviço ou interesse federal. 3. A conduta de fabricar medicamento em desacordo com a
legislação sanitária atenta contra o serviço prestado pela União, visando a proteção da saúde da
população, nos termos da Lei nº 9.782/99. 4. 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, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.
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163. Processo: 1.29.004.000124/2015-76 Voto: 1682/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP,
ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). SIMULAÇÃO DE LIDE TRABALHISTA.
CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO (ART. 109, VI). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  lide
simulada, ocorrida em Reclamação Trabalhista, com a finalidade de homologação de acordo que
reduziu passivos trabalhistas de empresa em prejuízo de empregado a ela vinculado há mais de 9
anos.  2.  Empresa  teria  induzido  empregado  a  propor  reclamação  trabalhista,  por  meio  de
advogado por ela indicado, instruindo-o a aceitar acordo proposto em audiência. A homologação
do acordo implicou na quitação de todas as obrigações relativas ao contrato de trabalho, sem o
pagamento das verbas equivalentes. 3. O Procurador da República oficiante promoveu declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual, aduzindo que as condutas do empregador não
teriam sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União (art. 109, IV e V,
da CF/1988), mas contra interesse de particular.  4. A simulação de lide para homologação de
acordo  fraudulento,  com  quitação  de  verbas  não  pagas  ao  empregado,  atinge  diretamente
interesses  e  serviços  prestados pelo  órgão  judiciário  da  União,  fixando-se  a  competência  da
Justiça Federal. 5. 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.

164. Processo: JF-AÇA-INQ-0001350-
25.2014.4.03.6107

Voto: 1416/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
ARAÇATUBA-SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O
ÓBITO DO TITULAR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62-IV DA LC N. 75/93. CRIME
DE ESTELIONATO (ART. 171 § 3º, CP). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 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 benefício previdenciário após o óbito do titular. Os saques
indevidos referem-se às competências 06/2006 a 01/2010, causando um prejuízo à autarquia
federal no valor de R$ 31.338,70. 2. O Procurador da República oficiante classificou os fatos no
art. 169 do Código Penal (apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza)
ao fundamento de que a informação do óbito foi registrada no sistema da Previdência Social, não
ocorrendo o cancelamento do benefício por inconsistência no sistema do INSS, não tendo que se
falar em fraude, uma vez que o numerário foi disponibilizado por erro da autarquia federal. Assim,
promoveu  o  arquivamento  por  entender  extinta  a  punibilidade  pela  ocorrência  da  prescrição.
Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. Os
saques do benefício previdenciário ocorreram mesmo após a morte do beneficiário, o que denota
a  existência  da  materialidade  delitiva  do  crime  de  estelionato  (art.  171  §  3º,  do  CP).  A
comunicação do óbito do beneficiário ao INSS não exclui  o dolo do agente.  4.  Em relação à
prescrição, os saques indevidos ocorreram no período de 06/2006 a 01/2010. Dessa forma, tendo
em vista que a pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão (art. 171, § 3º, do CP)
é de seis anos e oito meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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165. Processo: JF-PA-0006717-12.2014.4.01.3900-
INQ

Voto: 1664/2015 Origem: GABPR8-MABP - MELIZA 
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N° 8.137/90).
ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
de crimes contra  o  Sistema Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86,  art.  11)  e  contra  a  Ordem
Tributária (Lei nº 8.137/90, arts. 1º e/ou 2º), tendo em vista que o Diretório Estadual do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro   PMDB/PA teria  deixado de registrar  o  recebimento de R$
175.000,00 na prestação de contas do partido, registrada sob o nº 2594. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que não se aplica ao caso o art.
11  da  Lei  nº  7.492/86,  eis  que  partidos  políticos  não  podem ser  equiparados  a  instituições
financeiras para os fins propostos no referido diploma legal. Ademais, alegou que não se aplicam
os arts.  1°  e  2º  da Lei  nº  8.137/1990,  haja  vista  a  imunidade prevista  no art.  150,  VI,  c,  da
Constituição Federal. 3. O Juiz Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará
concordou com a promoção de arquivamento em relação ao crime previsto no art. 11 da Lei nº
7.492/86,  contudo,  não homologou o arquivamento quanto  ao possível  crime contra  a  ordem
tributária (Lei nº 8.137/90), por entender que o regime de imunidade não afasta, por si só e de
plano, a persecução penal, pois ele não pode ser meio hábil à evasão ou à violação de outro bem
jurídico tutelado penalmente, aduzindo, ainda, que a captação de recursos não declarados viola a
obrigação de manter escrituração fidedigna, atentado contra a confiabilidade e transparência que
dela se espera, cuja observância é inafastável mesmo das entidades imunes. 4. Assiste razão ao
Magistrado quando afirma que deve haver correlação dos valores recebidos com o propósito de
existência da entidade imune, além de atender aos requisitos legais, dentre eles o de manter
escrituração  contábil  hígida  (art.  14  do  Código  Tributário  Nacional),  cujo  desrespeito  pode
descaracterizar  a  imunidade  e  propiciar  a  necessidade  de  oferecer  à  tributação  os  valores
recebidos e omitidos. 5. No caso dos autos, verifica-se que não há demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  que  o  recurso  recebido  (R$  175.000,00)  foi  aplicado  em  prol  das
finalidades essenciais do partido político ora investigado, o que demonstra a prematuridade do
arquivamento  deste  inquérito  policial  no  atual  estágio  das  investigações.  A  conduta  pode
caracterizar, em tese, o crime do art. 350 do Código Eleitoral. 6. 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. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

166. Processo: 1.34.010.000485/2014-92 Voto: 2584/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: VOTO  VENCEDOR  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  SUPOSTO  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento instaurado
para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do
princípio da insignificância, uma vez que o débito tributário é inferior a R$10.000,00. 3. 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.  4.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no artigo 168-A do Código Penal.
5.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público
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Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

167. Processo: DPF/SINOP-00086/2014-INQ Voto: 1933/2015 Origem: GABPRM1-FCTT - FLAVIA 
CRISTINA TAVARES TORRES

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

Ementa: MATÉRIA:  Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  inserção  de  informação  falsa  em  documento
público (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,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou da votação  o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

168. Processo: JFA/TO-0002247-59.2015.4.01.4301-
TERMO_CIRC

Voto: 1661/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Termo circunstanciado. Supostos crimes contra a honra de funcionário público (arts. 139 e 140,
CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR).  Ofensas  não  realizadas  em  razão  do
exercício  da  função,  mas,  sim,  em  razão  de  suposto  envolvimento  amoroso.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuição.

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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

169. Processo: JF/ES-2015.50.01.000323-9-PIMP Voto: 1645/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crime resultante de preconceito (art.  20,  Lei  nº  7.716/89)
contra eleitores de partido político ou de injúria (art. 140, CP). Revisão de arquivamento (art. 62,
IV, LC 75/93). O Enunciado de nº 55, desta 2ª CCR, aduz que o fato de a conduta ter ocorrido por
meio da rede mundial de computadores não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal  do  crime  tipificado  no  art.  20  da  Lei  nº  7.7169/89.  Já  o
Enunciado nº  51 preceitua que a persecução penal  de crime contra  a honra,  cometido entre
particulares, ainda que praticado por meio da internet, não é de atribuição do Ministério Público
Federal.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de
atribuições. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
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promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação 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.

170. Processo: SRPF-AP-00251/2013-INQ Voto: 1441/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de depoimento prestado pelo interessado. Possíveis crimes
de estelionato (CP, art.  171,  § 3º),  falsificação de documento público (CP, art.  297),  falsidade
ideológica  (CP,  art.  299)  e  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Revisão  de  declínio  de
atribuções (Enunciado n° 33 da 2ª Câmara). Ilícitos supostamente ocorridos no âmbito de ação
reivindicatória  em trâmite  perante a Justiça Comum Estadual.  Documentos particulares ou de
emissão estadual supostamente falsificados pela parte autora (empresa privada) ou à sua ordem,
para comprovar a propriedade da área, em prejuízo à parte ré (particular). Ausência de elementos
nos autos que apontem para o uso dos supostos documentos falsificados perante órgãos ou
entidades federais. Inexistência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da
União,  de suas autarquias ou empresas públicas 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

171. Processo: 1.14.000.000422/2015-29 Voto: 1881/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto uso de atestado médico falso (art. 304, CP) perante empresa
particular com a finalidade de justificar falta ao trabalho. Revisão de declínio (Enunciado nº 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.

172. Processo: 1.15.000.002825/2014-94 Voto: 1826/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  supostas  ameaças  (CP,  art.  147)  contra  advogado.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Fatos  narrados  que  não  apontam  qualquer
infração  penal  em prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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173. Processo: 1.17.002.000041/2015-18 Voto: 1430/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposta lesão corporal  (art.  129,  CP).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32,
2ªCCR).  Representação  anônima  noticiando  suposta  agressão  sofrida  por  menor  de  idade.
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.

174. Processo: 1.23.000.001748/2013-01 Voto: 1829/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) e/ou
crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia de que advogado teria se apropriado indevidamente de
quantia pertencente à sua cliente. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

175. Processo: 1.23.000.002561/2014-05 Voto: 1723/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (art. 32, Lei 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado
n° 32,  2ªCCR).  Prática de maus-tratos contra um cão.  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.

176. Processo: 1.23.000.002657/2014-65 Voto: 2013/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Sindicato que não estaria
repassando à Federação o porcentual correspondente dos valores recolhidos e devidos a título de
contribuição sindical. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ªCCR). Inexistência 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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177. Processo: 1.23.001.000015/2015-01 Voto: 1483/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente -
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2a CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal.  Precedente  STJ:  CC  120.843/SP,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
27/03/2012.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

178. Processo: 1.25.002.000894/2014-05 Voto: 1618/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental tipificado no art. 56 da Lei 9.605/98. Guarda e uso de produtos
agrotóxicos ilegais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de
indícios  de  que  o  investigado  tenha  introduzido  em  território  nacional  produtos  de  origem
estrangeira. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para a
persecução  penal.  Existência  de  inquérito  policial  em  curso  no  âmbito  da  Justiça  Estadual.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

179. Processo: 1.25.016.000074/2014-56 Voto: 1646/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Crime de homicídio culposo (CP, art. 121, § 3º) decorrente de suposto
erro médico contra paciente cujo tratamento foi custeado por plano particular de saúde. Revisão
de declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR).  Ausência  de ofensa  direta  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de seus entes. 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.

180. Processo: 1.26.000.002257/2014-48 Voto: 2009/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 20 da Lei nº 7.716/89 e no art. 286
do  CP.  Integrantes  de  grupo  em  rede  social  estariam  publicando  mensagens  de  cunho
discriminatório em desfavor de negros, feministas e homossexuais, bem como incitando a prática
de  crime.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Não  verificação  de
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internacionalidade da conduta. A utilização da internet como instrumento para prática de crime não
é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 55 da 2ª CCR.
Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

181. Processo: 1.26.000.003917/2014-16 Voto: 2011/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140 e 286 do
CP. Usuário de rede social teria postado declaração ofensiva à Presidente da República. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado n° 32  2ªCCR). 1) Em relação
ao crime de injúria, a ação penal é condicionada à requisição do Ministro da Justiça (CP, art. 145,
parágrafo único).  Ausência de condição de procedibilidade. Homologação do arquivamento.  2)
Quanto à incitação ao crime, não há 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.

182. Processo: 1.26.001.000214/2014-18 Voto: 1558/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular. Possíveis irregularidades praticadas por dirigentes de
cooperativa no município de Sento Sé/BA, consistentes na ocorrência,  em tese,  de desvio de
verbas obtidas perante o Banco do Nordeste, prática de falsidade ideológica, destruição de casas
e encanações construídas para irrigação, além de tráfico de drogas e receptação de veículos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Informação do Banco do Nordeste
de  que  inexiste  financiamento  ou  repasse  de  recursos  para  a  cooperativa.  Ausência,  até  o
presente momento, 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.

183. Processo: 1.28.000.000195/2015-46 Voto: 1604/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sobre supostos crimes de difamação (art. 139, CP), injúria (art.
140, CP) e de ameaça (art. 147, CP) contra particular.  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
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Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

184. Processo: 1.29.000.000608/2015-55 Voto: 1650/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível crime ambiental consistente no corte de árvores nativas em
área particular (Lei nº 9.605/98, art. 49). 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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

185. Processo: 1.29.004.000157/2015-16 Voto: 1552/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente -
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2a CCR).
Remessa do produto em Minas Gerais, com destino o Rio Grande do Sul. A perícia realizada pela
Polícia Federal aduziu que não é possível afirmar de forma inequívoca qual seria a procedência
dos  medicamentos  apreendidos.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a
justificar a competência da Justiça Federal. Precedente STJ: CC 120.843/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Terceira Seção, DJe 27/03/2012. Inexistência, até o presente momento, de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

186. Processo: 1.30.001.000261/2015-10 Voto: 1830/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação particular,  comunicando a ocorrência  de
diversos ilícitos penais, entre eles, o crime de cárcere privado. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

187. Processo: 1.30.001.000943/2014-41 Voto: 1828/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  ocorrência  de  ameaças  contra  particular,
realizadas através da rede social facebook. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Fatos
narrados que não apontam qualquer infração penal em prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
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elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: 1.30.009.000027/2015-12 Voto: 1665/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (art. 155, §4º, II, CP) em detrimento de particular. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). A representante alega que houve um saque ilegal de uma
parcela do seu seguro-desemprego. Valor sacado supostamente por uma amiga da reclamante,
em casa lotérica, com utilização de senha. Anterior furto do cartão da reclamante. 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.

189. Processo: 1.31.000.000176/2015-24 Voto: 1649/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Crime contra a Ordem Econômica (Lei n. 8.137/90, art. 4º, I). Suposta
existência de cartel para unificação de preços entre açougues. Revisão de declínio (Enunciado 32
- 2ª CCR/MPF). Com relação a formação de cartel, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça,  os crimes contra  a ordem econômica são,  em regra,  de competência da
Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União.
Precedente STJ (AgRg no HC 269029/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, Dje
04/12/2013). Inexistência de risco a higidez da ordem econômica nacional e suas consequentes
relações de consumo, bem como ausente afronta direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). 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.

190. Processo: 1.33.008.000017/2015-85 Voto: 1660/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (art.  56  da  Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32,  2ªCCR).  Transporte  de  substância  perigosa  em  contrariedade  com  as
exigências legais.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio 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.
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191. Processo: 1.34.001.006834/2014-99 Voto: 1560/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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. Crime de
lavagem  de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32   2ª
CCR/MPF). 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.
Hipótese  em que  os  elementos  iniciais  evidenciam a  ocorrência  de  crimes  antecedentes  de
competência  estadual.  Investigado  que  possui  registros  criminais  pela  prática  de  tráfico  de
entorpecentes.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

192. Processo: 1.34.011.000117/2015-15 Voto: 1343/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  divulgação  de  segredo  (art.  153,  §1º-A,  CP).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32,  2ªCCR).  Notícia  de  que  site  na  internet  estaria  divulgando  informações
reservadas de pessoas. 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.

193. Processo: 1.34.015.000078/2015-16 Voto: 1662/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 171, 299 e/ou 304 do
CP. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Supostas fraudes envolvendo falsificação documental
para fins de recebimento de indenizações em razão de sinistros em acidentes de trânsito cobertos
pelo seguro obrigatório DPVAT. Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras conveniadas
responsáveis pelo pagamento e pelos segurados. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Nesse sentido há
precedentes 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).
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.

194. Processo: 1.34.022.000030/2015-19 Voto: 1761/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação sobre transferência de dados sigilosos da clientela de
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empresa  de  telefonia  celular  para  o  e-mail  pessoal  de  funcionária,  a  qual  os  utilizou
posteriormente como prova em reclamação trabalhista. Divulgação de segredo (art. 153 do CP).
Ausência  de  transnacionalidade  na  conduta.  Dano  entre  particulares.  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.

195. Processo: 1.34.029.000030/2015-59 Voto: 1886/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

Ementa: MATÉRIA:  Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  discriminação,  previsto  na  Lei  nº
7716/1989, contra agente municipal de serviço escolar cometido por outros servidores do mesmo
órgão no ambiente de trabalho.  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR).  Ausência  de
ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de seus entes. 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.

196. Processo: 1.35.000.000095/2015-85 Voto: 1831/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  pelo  MPT,  comunicando  a
ocorrência de invasões por integrantes da Força Sindical na sede de determinado sindicato, bem
como o furto de um aparelho celular na invasão ocorrida no dia 19/12/2014. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,  suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Não Provimento do recurso

197. Processo: JF/CE-0003892-94.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 1567/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL  INSTAURADO  PARA  APURAR  AS  RAZÕES  QUE  LEVARAM  OS
GESTORES DO BNB (BANCO DO NORDESTE) A NÃO COBRAR DÍVIDAS FIRMADAS COM
RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE/FNE. DESMEMBRAMENTO
DA INVESTIGAÇÃO (ART. 70 DO CPP). ARQUIVAMENTO INDIRETO (ART. 28 DO CPP). NÃO
HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO, AO MENOS POR ORA, DA UNIDADE
DAS  INVESTIGAÇÕES.  CONEXÃO  E  CONTINÊNCIA.  RECURSO  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1.  Inquérito policial  instaurado para investigar as
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razões que levaram os gestores do BNB a não cobrar dívidas firmadas com recursos do FNE. 2. O
Procurador da República oficiante pediu à Justiça Federal o desmembramento da investigação em
curso, com fulcro no art. 70 do CPP, ao argumento de que as situações eleitas para investigação
(549 operações financeiras com prejuízo não cobradas), seriam situações individuais e, de uma
maneira  geral,  sem qualquer  tipo  de  correlação  probatória.  Desse  modo,  a  concentração  da
investigação em um único juízo importaria tumulto processual desnecessário, causando prejuízo
tanto para as partes, quanto para o Poder Judiciário. 3. O MM. Juiz Federal indeferiu o pedido de
declínio ao fundamento de que o desmembramento do inquérito teria como resultado a divisão da
investigação em centenas de novas investigações, em locais distintos, colocando em risco a sua
própria  celeridade,  sendo  o  caso  tanto  de  conexão  (art.  76,  II,  2ª  parte,  CPP),  quanto  de
continência (art. 77, I, CPP). 4. Os autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal (art. 28 do CPP) que, por sua vez, deliberou, por unanimidade, pela
designação de outro membro do Parquet Federal para dar continuidade à persecução penal. 5.
Recurso  ao  egrégio  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal,  com  pedido  de
reconsideração à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, pugnando
pela  reforma  da  deliberação  e  consequente  homologação  do  desmembramento  do  presente
inquérito policial. 6. A decisão da 2ª Câmara deve ser mantida em sua integralidade, pois, nos
termos do voto do Relator, os fatos até aqui apurados sugerem que há uma operação coordenada
a partir da própria gerência central do BNB. Os fatos narrados são integrados por várias infrações
e envolvem vários autores, cuja identificação e o papel em eventual empreitada criminosa deve
ser  melhor  apurado  em  conjunto,  ao  menos  nesse  estágio  da  investigação.  7.  Integral
manutenção  da  deliberação  desta  2ª  Câmara  na  593ª  Sessão  de  Revisão,  de  17/03/2014.
Remessa dos autos ao egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente
para julgar o recurso interposto, nos termos do art. 7º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 120, de
1º/12/2011 (DOU, Seção 1, p. 79, de 03/02/2012).

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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Homologação de Arquivamento

198. Processo: DPF/DF-1644/2013-IPL Voto: 1554/2015 Origem: GABPRM1-FTS - 
FERNANDO TULIO DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes tipificados no art. 146 e no art. 171, § 3º, ambos do
CP.  Notícia  de  irregularidades  no  Projeto  de  Assentamento  Miguel  Caetano,  localizado  em
Formosa/GO, consistente em ameaças de morte praticadas pelos investigados aos assentados,
com o escopo de expulsá-los do acampamento para colocar outras pessoas em seus lugares.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Polícia Federal colheu depoimentos de vários
assentados. Todos afirmaram desconhecer qualquer tipo de comportamento desapropriado por
parte dos investigados. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a persecução criminal.
Homologação do arquivamento.

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

199. Processo: DPF/JFA-00119/2014-INQ Voto: 1842/2015 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Disponibilização na
internet de vídeo contendo pornografia infantil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Impossibilidade  de identificação do usuário  do IP relacionado à prática  delitiva,  em razão de
defeito da mídia que armazenava os dados cadastrais. 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
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Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

200. Processo: DPF/JFA-00613/2014-INQ Voto: 1638/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Saque de 4 (quatro)  parcelas de benefício  previdenciário após o óbito do
segurado.  Saques  com  valor  total  de  R$  1.200,00.  Último  saque  realizado  em  02/12/2003.
Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  para  recebimento  do  benefício.
Saques realizados com cartão magnético. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências.
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.

201. Processo: JF/ES-0000061-70.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1395/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP) e de desacato (art. 331, CP).
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  a  partir  de
representação em que um professor de uma universidade federal alega que teria pedido para um
aluno se retirar de uma aula, uma vez que este não estava matriculado na turma. Ordem não
cumprida  pelo  discente.  Assim,  o  professor  suspendeu  a  aula  do  dia  e  apresentou  uma
representação administrativa contra o aluno. O simples fato do aluno não ter deixado a sala de
aula  a  pedido do professor  não enseja  responsabilização de ordem penal.  Ausência  de justa
causa para o prosseguimento do 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

202. Processo: JF/ES-0000160-40.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1474/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Peças de informação oriundas do MPT noticiando suposta prática de
caixa dois (divulgação do total  de vendas diárias abaixo do realmente realizado) por empresa
reclamada em processo trabalhista, prática que resultava em diminuição no cálculo dos valores de
gorjeta pagos aos empregados. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Ausência de
materialidade. Remessa de cópias à Receita Federal para apuração de eventuais ilícitos fiscais.
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.

203. Processo: JF/ES-0000161-25.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1433/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (art. 334, CP  redação anterior à Lei 13.008/14).
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Existência de ação penal sobre os mesmos
fatos (AP nº 0011408-08.2012.4.02.5001). Aplicação do princípio do ne bis in idem. Ausência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

204. Processo: JF/ES-0000197-51.2014.4.02.5050-
JE_INQ

Voto: 1393/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Notícia de descumprimento de ordem judicial. A decisão judicial descumprida
foi anulada por decisão judicial posterior (TRF 2ª Região. 2ª Turma Especializada  MS 0010148-
24.2013.4.02.0000.  Relator:  Desembargador  Federal  Marcelo  Pereira  da  Silva.  Julgado  em
12/11/2013). Perda de objeto do inquérito. 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.

205. Processo: JF/ES-0000277-65.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 1442/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (art. 334, §1º, c e d, CP  redação anterior à Lei
13.008/14). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apreensão de duas (2) máquinas
caça-níqueis  em  estabelecimento  comercial.  Não  conhecimento  da  origem  estrangeira  dos
componentes eletrônicos das máquinas caça-níqueis  pelo investigado.  Ausência  de dolo.  Não
configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: JF/ES-0000301-59.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1468/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de falsificação de documento público  (art.  297,3º,I,  CP),  de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203, CP), de sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A, CP) e de ameaça (art. 147, CP). Revisão de arquivamento (art. 62, IV,
LC n°  75/93).  Existência  de Inquérito  Policial  instaurado para apurar  os mesmos fatos (IP nº
0011914-81.2012.4.02.5001). 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

207. Processo: JF/ES-0000354-40.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1644/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: MATÉRIA:  Inquérito  Policial.  Estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque de 6 (seis) parcelas de benefício previdenciário após
o  óbito  do  segurado.  Saques  com  valor  total  de  R$  2.375,97.  Último  saque  realizado  em
13/04/2004. Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do
benefício.  Saques  realizados  com cartão  magnético.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e de linha plausível  de investigação a justificar
novas diligências.  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
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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.

208. Processo: JF/ES-0000358-77.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1642/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: MATÉRIA:  Inquérito  Policial.  Estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque de 6 (seis) parcelas de benefício previdenciário após
o  óbito  da  segurada.  Saques  com  valor  total  de  R$  2.317,43.  Último  saque  realizado  em
01/08/2003. Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do
benefício.  Saques  realizados  com  cartão  magnético.  Senha  não  renovada.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação a justificar novas diligências. 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.

209. Processo: JF/ES-0000523-27.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1609/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Saque de 5 (cinco)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da
segurada.  Saques  com  valor  total  de  R$  1.200,00.  Último  saque  realizado  em  24/10/2003.
Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  para  recebimento  do  benefício.
Saques  realizados  com  cartão  magnético.  Senha  não  renovada.  Inexistência  de  elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências. 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.

210. Processo: JF/ES-0007313-61.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 1639/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Saque  de  6  (seis)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do
segurado.  Saques  com  valor  total  atualizado  de  R$  3.049,95.  Último  saque  realizado  em
14/03/2007. Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do
benefício.  Saques  realizados  com  cartão  magnético.  Ausência  de  renovação  de  senha.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha
plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  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.

211. Processo: JF/ES-0011177-10.2014.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1652/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Notícia de descumprimento de ordem judicial. Pedido de recadastramento de
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pessoa como dependente de militar no Fundo de Saúde do Exército. Sindicância realizada pelo
Exército  concluiu  que  problemas no  sistema BID (gerados pela  transferência  de organização
militar  por  parte  do  representante)  fizeram  com  que  o  cadastramento  não  fosse  realizado.
Contudo, havia declaração provisória a ser entregue ao representante (antes do término do prazo
de cumprimento da ordem judicial). Ausência de dolo. Não configuração do crime. Homologação
do arquivamento.

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

212. Processo: JF/ES-0012387-04.2011.4.02.5001-
INQ

Voto: 1619/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de estelionato previdenciário (art. 171, §3º c/c art. 14,II, CP). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Requerimento de benefício previdenciário com utilização
de documento falso. O nome utilizado para requerer o benefício previdenciário é inverídico, não
constando  em  bancos  de  dados  de  órgãos  responsáveis  pela  manutenção  de  registros  de
pessoas físicas. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria
delitiva  e  de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

213. Processo: JF/ES-2015.50.01.000280-6-PIMP Voto: 1651/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: MATÉRIA:  Inquérito  Policial.  Estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque de 7 (sete) parcelas de benefício previdenciário após
o  óbito  da  segurada.  Saques  com  valor  total  de  R$  2.577,57.  Último  saque  realizado  em
06/01/2000. Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do
benefício.  Saques  realizados  com  cartão  magnético.  Senha  não  renovada.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação a justificar novas diligências. 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.

214. Processo: JF-RJ-0005042-07.2013.4.02.5101-
INQ

Voto: 1932/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: MATÉRIA:  Inquérito  Policial.  Estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque de 10 (dez) parcelas de benefício previdenciário após
o  óbito  da  segurada.  Saques  com  valor  total  de  R$  4.388,20.  Último  saque  realizado  em
02/05/2008. Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do
benefício (fl. 62-A). Saques realizados com cartão magnético. Senha não renovada. Inexistência
de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de
investigação a justificar novas diligências. 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.
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215. Processo: JF/TFL-0002757-72.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 1884/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Saque  de  8  (oito)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da
segurada.  Saques  com  valor  total  de  R$  3.063,56.  Último  saque  realizado  em  14/10/2004.
Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  para  recebimento  do  benefício.
Saques  realizados  com  cartão  magnético.  Senha  não  renovada.  Inexistência  de  elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

216. Processo: JF/TFL-0002762-94.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 1613/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT (art.
157, §2º, I, CP). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Diligências. Impossibilidade de
reconhecimento  do  autor  do  crime  pelas  imagens  do  circuito  fechado  de  TV.  Ademais,  os
papiloscopistas da Polícia Federal não obtiveram êxito em obter vestígios papilares de qualidade
para elucidar o caso. Ausência de justa causa para o prosseguimento deste feito. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

217. Processo: 1.00.000.001127/2015-85 Voto: 1727/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de redução a condição análoga  à de escravo  (art.  149,  CP).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório de Fiscalização do Ministério
do Trabalho e Emprego concluiu pela inexistência de práticas que caracterizassem o trabalho em
condições  degradantes  que  pudessem  configurar  trabalho  escravo.  Existência  de  infrações
trabalhistas. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

218. Processo: 1.00.000.001266/2015-17 Voto: 1720/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Relatório de ações fiscais para erradicação do trabalho em condição
análoga a de escravo elaborado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do MTE. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cópia do relatório já encaminhada pelo MTE à PRM. Notícia
de Fato instaurada para apuração dos mesmos fatos (1.25.008.000127/2015-19). 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
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Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

219. Processo: 1.10.000.000980/2014-52 Voto: 1839/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Possível crime contra a honra (CP, art. 140, § 3º). Relato de
que secretária municipal teria injuriado racialmente ex-senadora em uma rede social. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante
queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

220. Processo: 1.11.001.000010/2015-91 Voto: 1930/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposta tentativa de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Particular que teria omitido, em ação previdenciária, percepção de aluguel de imóvel comercial
com  o  intuito  de  obter  vantagem  indevida  em  prejuízo  da  autarquia  federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ação julgada improcedente com aplicação de multa por
litigância de má-fé. Conduta narrada que, no caso, embora imoral, constitui mera assertiva falsa
penalmente atípica. Precedentes do STJ: RHC 31344/PR, Rel. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe
26/03/2012;  REsp  1101914/RJ,  Rel.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe
21/03/2012.  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.

221. Processo: 1.12.000.000009/2015-39 Voto: 2023/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  34).  Embarcação,  com  dois
pescadores esportivos, que se encontrava ancorada no interior da Estação Ecológica do Jari e
munida de equipamentos necessários para a pesca ilegal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não houve apreensão de qualquer espécime na embarcação. Ausência de lesão ao
meio ambiente. Aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00. Sanção administrativa suficiente para
reprimir  a  conduta.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

222. Processo: 1.13.000.000206/2015-11 Voto: 1345/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Carta anônima noticiando fraudes na realização de cirurgias e no fornecimento de
implantes  ortopédicos.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Ausência  de mínima
indicação  de  elementos  que  permitam  a  investigação  dos  fatos  genericamente  noticiados.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

223. Processo: 1.14.000.000068/2015-32 Voto: 1882/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposta prática de incitação ao crime por meio da rede mundial de
computadores.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  relatado,  embora
moralmente reprovável, não representa conduta ilícita em concreto a ser apurada. Liberdade de
expressão  e  opinião  política  em  rede  social.  Ausência  de  tipicidade.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

224. Processo: 1.14.000.001758/2012-66 Voto: 1562/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Suposto recebimento indevido de parcelas de benefício  previdenciário após o óbito da titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Informações do INSS de que o benefício
encontra-se cessado por falta de saque desde 16/02/2002, e que não há registro no sistema
acerca  do  óbito  da  beneficiária.  Não  houve  constatação  da  ocorrência  de  eventuais  saques
indevidos. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

225. Processo: 1.14.000.003152/2014-27 Voto: 1617/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por
meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em
concreto a ser apurada. Possível vídeo contendo manifestação preconceituosa que foi retirado da
internet. Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público Estadual 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.

226. Processo: 1.14.000.003582/2014-49 Voto: 1391/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar a conduta de um particular que teria
requerido auxílio-doença com documentos falsos fornecidos por associação criminosa. Embora o
nome do investigado tenha sido citado por um integrante da organização criminosa, como um
suposto  solicitante  de  um  documento  médico  falsificado,  não  há  comprovação  de  que  o
documento tenha sido utilizado posteriormente para lesar o INSS. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18, do CPP.

72



Deliberação: Em 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.

227. Processo: 1.15.003.000737/2014-28 Voto: 2018/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de redução a  condição  análoga  à de escravo  (CP,  art.  149).
Expediente  encaminhando  Relatório  de  Rastreamento  realizado  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel (GEFM) do MTE. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, inc. IV).
Ainda não houve a fiscalização propriamente dita, que somente acontecerá após a adoção de
algumas  medidas  preliminares  por  parte  do  GEFM.  Relatório  de  Fiscalização  que  será
encaminhado ao MPF quando finalizado. 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.

228. Processo: 1.17.000.000927/2012-39 Voto: 1436/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Suposta
continuidade  de  obra  em  descumprimento  de  embargo  efetuado  pelo  IBAMA.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Laudo  de  Vistoria  realizado  pela  própria  autarquia
ambiental responsável pelo embargo que constatou não ter havido aumento da área construída ou
a adição de novos pavimentos, concluindo que o embargo vem sendo mantido. Fatos narrados
que não se confirmaram. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

229. Processo: 1.17.000.003688/2014-31 Voto: 1849/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de fraude à execução (CP, art. 179). Simulação de compra e venda de bem
penhorado nos autos de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos ocorridos no ano de 2005. Pena máxima cominada de 2 anos de detenção. Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V) já que decorridos mais de 4 (quatro) anos da data dos
fatos. Extinção da punibilidade (CP, 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.

230. Processo: 1.17.001.000261/2014-71 Voto: 1606/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto estelionato majorado (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC
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75/93, art. 62, IV). Representação anônima noticiando suposto recebimento indevido de valores
referentes ao Programa Bolsa Família. Não foi possível localizar o nome do representado no rol
dos  beneficiários  do  programa  supracitado.  Representação  desprovida  de  qualquer  elemento
concreto  que  permita  instaurar  um  investigação  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18, do CPP.

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

231. Processo: 1.19.000.001668/2014-51 Voto: 1556/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposta fraude em processo
de concessão de salário maternidade para trabalhadora rural. Revisão de arquivamento (art. 62,
IV, LC n° 75/93). Existência de inquérito policial (IPL nº 0852/2014-4  SR/DPF/MA) 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

232. Processo: 1.20.000.000164/2015-83 Voto: 1341/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de descaminho (art. 334, CP). Revisão de arquivamento (art. 62, IV,
LC  n°  75/93).  Existência  de  Inquérito  Policial  que  apurou  o  mesmo  fato  (IPL  nº  8846-
17.2014.4.01.3600). 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

233. Processo: 1.20.005.000155/2014-61 Voto: 1344/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de extração irregular de recursos minerais (Lei n° 9.605/98, art. 55
c/c Lei n° 8.176/91, art. 2°). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O DNPM informou
que há licenciamento com renovação autorizada para extração de Balsato, o que corresponde à
atividade  constatada  in  loco  pela  fiscalização  ambiental.  Ausência  de  justa  causa  para  a
propositura da 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

234. Processo: 1.21.005.000010/2015-12 Voto: 1455/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Comercialização de medicamento sem registro na agência nacional de
vigilância  sanitária   ANVISA (art.  273,  §1º-B,  CP).  Apreensão  de  06  (seis)  comprimidos  do
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anabolizante  Tadalafil.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93).  Arquivamento
baseado  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  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.

235. Processo: 1.21.005.000437/2014-21 Voto: 1819/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

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. 62, IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição
de multa ao infrator, nos termos do artigo 81 do Decreto nº 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

236. Processo: 1.23.000.002450/2014-91 Voto: 1615/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Revisão  de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Embarcação localizada pela fiscalização do IBAMA atracada no porto, com
certificado de registro vencido. Embarcação que se encontrava abastecida apenas com gelo, sem
pescados  ou  petrechos  para  a  pesca.  Existência  de  decisão  administrativa  no  sentido  do
cancelamento do auto de infração e restituição dos bens apreendidos. Atipicidade da conduta.
Ainda que se considere a conduta como ato tendente à pesca, o simples fato de exercer a pesca
com o certificado de registro  e autorização de embarcação pesqueira vencidos não configura
ilícito  penal.  Mera  infração  administrativa,  prevista  no  art.  37  do  Decreto  nº  6.514/2008.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

237. Processo: 1.23.000.002672/2014-11 Voto: 1398/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude da ausência de inscrição de atividade potencialmente
poluidora  (depósito  e  distribuição  de  combustível)  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, II; Decreto nº 6.514/08, art. 81). Cominação de multa no
valor  de  R$  900,00.  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.

238. Processo: 1.23.001.000027/2014-46 Voto: 1824/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado com o objetivo de investigar  fatos relativos  à
Guerrilha do Araguaia. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados já
são apurados no processo n° 0001162-79.2012.4.01.3901. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

239. Processo: 1.23.002.000270/2011-10 Voto: 1402/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  da  FUNAI.  Requerimento
formulado por indígena a respeito da tramitação de ação penal movida pelo Ministério Público
Estadual, em caso de homicídio que vitimou outro indígena. Motivo do crime que, no caso, não se
relaciona com disputas sobre direitos indígenas coletivamente ou da vítima individualmente como
indígena. Verificado o oferecimento da denúncia no âmbito da Justiça Estadual. Juízo competente
que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art.
366 do CPP. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso narrado.
Presente PIC 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

240. Processo: 1.23.003.000366/2014-11 Voto: 1719/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Suposto  crime ambiental  contra  a  flora  (art.  50,  Lei  nº  9.605/98)
cometido em 2002. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima de 1 (um) ano
e multa. Prazo prescricional de 2 anos (art. 109, IV, CP). Decurso de mais de 12 anos. 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.

241. Processo: 1.25.003.006380/2013-64 Voto: 1880/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime de evasão de divisas (art. 22, § único, Lei nº 7492/86).
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  n°  75/93).  Existência  de  Ação  Penal  (5007419-
94.2011.404.7002) 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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242. Processo: 1.25.007.000278/2014-04 Voto: 1435/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental consistente na prática de lavra de areia sem
autorização dos órgãos competentes. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Foram
propostas Ação Penal (AP nº 5000434-52-2015.404.7008) e Ação Civil Pública (ACP nº 5005212-
02.2014.404.7008)  para  apuração  dos  mesmos  fatos  noticiados  no  presente  procedimento.
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

243. Processo: 1.26.000.000361/2015-89 Voto: 1837/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Realização de saques indevidos de
benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Últimos saques realizados em 10/2005, 03/2004, 04/2007, 07/2006, 09/2006, 06/2003 e
06/2004. Inexistência de representantes legais ou procuradores cadastrados para recebimento
dos benefícios. Saques realizados com cartão magnético. Senhas não renovadas. Inexistência de
elementos mínimos que possibilitem a identificação das autorias delitivas e de linha plausível de
investigação a justificar novas diligências. 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.

244. Processo: 1.26.000.001932/2013-31 Voto: 1405/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento  administrativo  de  acompanhamento  instaurado  para  prestar  subsídios  para
processo judicial, em especial no que concerne à localização dos réus. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Objetivo atingido. Arquivamento fundado nos princípios da economia e
da  necessidade,  tendo  em  vista  que  o  próprio  processo  judicial  pode  ser  utilizado  como
fundamento jurídico-processual de eventuais pedidos de informações para órgãos e entidades
detentoras de banco de dados públicos. Medida que não acarreta qualquer prejuízo na obtenção
do resultado proposto, sendo injustificável o prosseguimento do presente 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.

245. Processo: 1.26.000.003312/2014-17 Voto: 1403/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

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). 04 (quatro) casos em que se verificou o recebimento
indevido  de  no  máximo  06  (seis)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  a  morte  dos
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segurados, recebidas até o mês de dezembro de 2005. Benefícios recebidos mediante a utilização
de  cartão  magnético.  Segurados  que  não  possuíam  procuradores  ou  representantes  legais.
Ausência de indícios de autoria.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

246. Processo: 1.28.000.001511/2014-16 Voto: 1835/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes previstos no art. 10 da Lei nº 7.347/85 e no
art. 330 do CP. Notícia de que presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis  17ª
Região (CRECI/RN) teria descumprido requisição do MPT para fornecimento de dados técnicos
indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV,). Equívoco do investigado em acreditar que já tivesse cumprido o solicitado em notificações
expedidas anteriormente. Ausência de dolo em desobedecer à requisição ministerial. 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.

247. Processo: 1.28.200.000141/2014-43 Voto: 2012/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a honra (CP, art. 138). Advogada que teria imputado o
crime de prevaricação a Juiz Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crítica
geral à qualidade da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário Federal. Afirmação de
que os juízes não estariam examinando os autos de forma adequada. Embora o tom utilizado pela
advogada tenha extrapolado os limites de uma conduta respeitosa, não se vislumbra a existência
de propósito de imputar ao magistrado a prática de crime. Ausência de elementos mínimos aptos
a justificar a persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.29.000.000527/2015-55 Voto: 1773/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Encaminhamento  de  44  (quarenta  e  quatro)  casos  de  possíveis  crimes  de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de benefício previdenciário
após o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em 43 (quarenta e
três) dos casos narrados, o último saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos. Aplicação
do Enunciado 53 da 2ª CCR. Quanto a 1 (um) caso narrado, o ultimo saque realizado ocorreu em
7/7/2004.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  para  recebimento  do
benefício. Saques realizados com cartão magnético e sem renovação de senha. Inexistência de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação a justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.
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249. Processo: 1.29.000.002224/2014-96 Voto: 1401/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de ordem judicial por parte de
gerente de instituição financeira privada. Informações apresentadas satisfatoriamente, ainda que
tardiamente.  Ausência  de  prejuízos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  do  dolo  específico.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

250. Processo: 1.29.000.003321/2014-04 Voto: 1805/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  de  que  particular  teria  recebido  intimação  do
Ministério  Público  Federal,  via  e-mail,  para  comparecimento  em audiência.  Correio  eletrônico
provavelmente  infectado  por  vírus.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inviabilidade  da  persecução  penal  ante  à  ausência  de  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

251. Processo: 1.29.012.000142/2014-78 Voto: 1838/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  particular.  Inserção  de  vínculos  empregatícios  inverídicos  em
nome de beneficiária do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Ausência de irregularidades na concessão do benefício. Constatação de que os referidos dados
são  de  titularidade  de  uma  pessoa  homônima.  Equívoco  que  deve  ser  sanado  no  âmbito
administrativo.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  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.

252. Processo: 1.30.001.001272/2013-55 Voto: 1399/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). 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: AgRg no RHC 17.513/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
23/04/2013;  RHC  24.876/SC,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em
14/02/2012,  DJe 19/03/2012.  Ausência  de justa  causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

253. Processo: 1.30.001.007085/2013-85 Voto: 2024/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.
1º,  V).  Empresa  privada que não teria  apresentado  notas  fiscais  referentes aos estoques de
combustíveis por ela comercializados, mesmo após devidamente notificada para tanto. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Informação da Receita  de que as irregularidades
apresentadas pelo contribuinte não tem relevância para abertura de procedimento fiscal. 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.

254. Processo: 1.30.004.000008/2013-74 Voto: 1616/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime ambiental tipificado no artigo 54 da Lei nº 9.605/98.
Suposta queima ilegal de lixo urbano e poluição de de rio federal, resultante do acúmulo de lixo de
forma irregular em usina de reciclagem e compostagem no Município de Natividade/RJ. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Área utilizada como depósito de lixo devidamente
licenciada pela  FEEMA/RJ. Fatos supostamente ocorridos no ano de 2012. Suposto descarte
irregular de lixo atribuído a carroceiros e outras pessoas não identificadas. Prefeitura municipal
que rescindiu o contrato com a empresa responsável pela coleta e tratamento do lixo, que realizou
a limpeza e a entrega do terreno ao final do mês de agosto de 2012. Realização de vistoria no
local. Ausência de indícios de danos ao meio ambiente. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

255. Processo: 1.30.006.000006/2015-27 Voto: 1451/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposta ilegalidade relacionada à edição de Resolução do Conselho
de  Gestão  da  Previdência  Complementar  dos  empregados  do  Banco  do  Brasil.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Os  mesmos  fatos  foram apurados  na  Peça  de
Informação  nº  1.30.011.004308/2010-91,  que  acarretou  a  instauração  do  IPL  nº  0122/2011
DELEFIN/SR/DPF/RJ (0811519-81.2911.4.02.5101), o qual foi arquivado. Aplicação do princípio
do ne bis in idem. Existência de Ação Civil Pública (2014.51.01.114138-1) para apurar a legalidade
da Resolução nº 26/2008 (fl. 14). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.
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256. Processo: 1.30.014.000192/2014-14 Voto: 1400/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  crime de dano direto  ou indireto  à Unidade de
Conservação  (Lei  nº  9.605/98,  art.  40).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Investigado que se encontrava com embarcação ancorada em área onde a visitação pública é
proibida, tendo em vista a possibilidade de causar danos no fundo do mar, poluição aquática,
sonora, etc. Crime material. Necessária a demonstração do dano efetivo. Materialidade delitiva
não  comprovada.  Precedente  do  STJ:  HC  160.525/RJ,  Quinta  Turma,  DJe  14/03/2013.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

257. Processo: 1.30.020.000049/2015-24 Voto: 1725/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental. Manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre (art.
29,  §1º,III,  da Lei  nº 9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Autuação
lavrada  em 27/10/2010.  Pena máxima de 1 (um)  ano de  detenção.  Prazo prescricional  de 4
(quatro) anos (CP, art. 109, V). Prescrição da pretensão punitiva estatal. 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.

258. Processo: 1.33.000.002306/2014-16 Voto: 1561/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  encaminhada  pela  Receita  Federal
demonstrando a suposta prática do crime de descaminho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  informou  não  possuir  informações  mínimas  que  permitam
individualizar o autuado. Termo lavrado contra o remetente foi encaminhado pelos Correios com
aviso de recebimento, mas não houve qualquer resposta. Diante da fragilidade de informações,
não foi possível elucidar quem seria o autor do crime. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

259. Processo: 1.33.003.000002/2015-67 Voto: 1553/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Entrada não autorizada no Parque
Nacional de Aparados da Serra. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme
relatório de fiscalização, não houve danos ao meio ambiente. Infração de natureza administrativa
(Decreto  nº  6.514/08,  art.  90).  Aplicação  de  multa  no  valor  de  R$  500,00.  Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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

260. Processo: 1.33.011.000044/2013-37 Voto: 1684/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Procedimento Administrativo para acompanhamento de parcelamento de débito tributário. Ação
Penal iniciada,  mas suspensa em razão da proposta de parcelamento.  Não cumprimento dos
pagamentos.  Cancelamento  do  parcelamento  e  reativação  da  Ação  Penal.  Aplicabilidade  do
Enunciado nº 19 da 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 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.

261. Processo: 1.33.016.000064/2014-49 Voto: 1850/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação fiscal (CP, art. 337-A). Empresa privada que estaria
realizando o pagamento por fora de horas extras. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito e, consequentemente, de condição objetiva
de  procedibilidade.  Súmula  Vinculante  n°  24,  do  STF.  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.

262. Processo: 1.35.000.000156/2015-12 Voto: 1878/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: MATÉRIA:  Procedimento  Investigatório.  Descumprimento  de  ordem judicial.  Suposto  crime de
desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A atribuição para
cumprimento  da  ordem  não  tinha  pessoa  determinada,  tendo  sido  dirigida  genericamente  à
Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe. Cumprimento posterior da ordem judicial (fl.
30). Manifesta ausência de dolo ou culpa no descumprimento da decisão. Ademais, o magistrado
fixou multa diária,  prevista no art.  461 do CPC, para o caso de descumprimento da decisão.
Ausência  de  previsão  de  cumulação  da  sanção  civil  com  a  sanção  penal  por  crime  de
desobediência. Segundo o STJ, para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente
o simples  descumprimento  de decisão judicial,  sendo necessário  que não exista  previsão  de
sanção específica (STJ - HC 299171/RS; Min.  Jorge Mussi;  T5; DJe 26/11/2014).  No mesmo
sentido o STF: HC 86254/RS; Min.  Celso de Mello;  T2; DJ 10-03-2006. Não configuração do
crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação 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
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263. Processo: JF-PPR-0000168-52.2015.4.03.6112-
INQ

Voto: 1801/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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 pelo médico, em razão do não cumprimento de ordem judicial de apresentação
de  prontuário  médico  de  paciente  postula  benefício  previdenciário  por  incapacidade.  2.  O
Procurador da República promoveu o arquivamento do feito por ausência de dolo, ao argumento
de  que  o  investigado  estava  submetido  a  tratamento  de  saúde  e  de  que  não  possuía  tais
documentos. 3. Discordância do magistrado da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Presidente
Prudente/SP. 4. A inércia contumaz do investigado no atendimento de várias intimações pessoais
e a ausência de cientificação do Juízo sobre a inexistência de documentos permitem aferir, ainda
que  em  juízo  de  cognição  sumária,  eventual  conduta  dolosa.  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 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.

264. Processo: JF/PR/CUR-5000401-
23.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1637/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 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 DA MAGISTRADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para a apuração da prática do crime de descaminho (CP, art. 334), devido a apreensão
de produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua
regular importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em R$ 4.214,38. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. A
Juíza Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, tendo em vista que o investigado já sofreu
diversas  outras  autuações  pela  Receita  Federal,  sendo  que  a  soma  dos  tributos  suprimidos
nessas apreensões foi de R$ 63.538,22. 4. Não se afigura possível,  no caso, a incidência do
princípio da insignificância, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado. 5.
Precedentes  do  STF,  STJ e  2ª  CCR.  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.

265. Processo: JF/RR-0003728-06.2014.4.01.4200-
TERMOCIRC

Voto: 1232/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CPP,  ART.  28 C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  SUPOSTO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). NÃO CONFIGURAÇÃO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de desobediência
(CP, art. 330), tendo em vista que a emissão de declaração de aptidão ao PRONAF somente foi
realizada depois de 7(sete) meses da intimação. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
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o arquivamento do feito com base na atipicidade 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 em tela, as
sanções civis e administrativas já se revelaram suficientes ao cumprimento da ordem judicial, de
modo que a intervenção penal somente deve ocorrer em última hipótese. 4. A necessidade de
observância de procedimentos e normas administrativas e a vasta gama de atribuições e serviços
do investigado afastam o dolo no cumprimento postergado da decisão judicial. Ademais, prevalece
no STJ e no STF o entendimento de que a previsão de sanção administrativa ou civil  para a
conduta tipificada como crime de desobediência afasta a aplicação do dispositivo penal, exceto
quando expressamente ressalvada a responsabilidade criminal,  o que não ocorre no caso dos
autos. 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.

266. Processo: JF/SP-0000986-88.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 1802/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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
sementes de maconha (Cannabis Sativa L), oriundas da Holanda, supostamente importadas por
pessoa  residente  em  São  Paulo/SP.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  Inquérito  Policial,  sustentando  que  a  ínfima  quantidade  do  entorpecente
apreendido certamente seria utilizada para o uso pessoal do destinatário, restando evidente a
ausência de dolo de tráfico. Ademais, a apreensão do material, antes mesmo de ser recebido pelo
suposto  destinatário  da  encomenda,  é  considerada  prática  de  meros  atos  preparatórios,  não
passíveis de punição. 3. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu o pedido ministerial, pois, a seu
ver, a importação de sementes de maconha configura o crime de contrabando, previsto no art. 334
do CP. 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.

267. Processo: JF/SP-0001176-51.2015.4.03.6181-
APE

Voto: 1803/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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
sementes de maconha (Cannabis Sativa L), oriundas da Holanda, supostamente importadas por
pessoa  residente  em  São  Bernardo  do  Campo/SP.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito  Policial,  sustentando  que  a  ínfima  quantidade  do
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entorpecente apreendido certamente seria utilizada para o uso pessoal do destinatário, restando
evidente a ausência de dolo de tráfico. Ademais, a apreensão do material, antes mesmo de ser
recebido  pelo  suposto  destinatário  da  encomenda,  é  considerada  prática  de  meros  atos
preparatórios,  não passíveis  de  punição.  3.  A Juíza  Federal,  por  sua vez,  indeferiu  o  pedido
ministerial,  pois,  a  seu  ver,  a  importação  de  sementes  de  maconha  configura  o  crime  de
contrabando,  previsto  no art.  334  do CP.  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.

268. Processo: TRF3-0001249-23.2015.4.03.6181-
RSE

Voto: 1938/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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
sementes de maconha (Cannabis Sativa L), oriundas da Holanda, supostamente importadas por
pessoa residente em Vila Velha/ES. Mercadoria apreendida pela Alfândega da Receita Federal em
São Paulo. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito Policial,
sustentando que as sementes não apresentam a substância THC, princípio ativo da maconha em
sua composição, sendo, portanto, incapazes de produzir efeitos entorpecentes ou psicotrópicos.
Assim,  não  haveria  materialidade  delitiva,  além  do  que,  a  ínfima  quantidade  apreendida
corresponderia a meros atos preparatórios dos crimes previstos no art. 33, § 1°, II e/ou art. 28,
ambos da Lei n° 11.343/06. 3. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu o pedido ministerial, pois, a
seu ver, a importação de sementes de maconha configura o crime de contrabando, previsto no art.
334-A do  CP.  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
referido diploma legal (que não é, frise-se, uma contravenção penal) ou mesmo ao art. 334-A 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.

269. Processo: JF/MG-0004281-60.2012.4.01.3800-
APN

Voto: 1640/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: AÇÃO PENAL.  DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART.  304  C/C ART.  297 DO CP.
DECISÃO JUDICIAL DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 304 C/C ART.
299 DO CP, QUE ENSEJA, EM TESE, A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO
OFERECIMENTO  DO  BENEFÍCIO  PELA  PROCURADORA  DA  REPÚBLICA.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA.
INSISTÊNCIA NO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1.
Trata-se de denúncia oferecida contra o investigado atribuindo-lhe a prática do crime previsto no
art. 304 c/c art. 297 do CP, uma vez que teria apresentado diploma falso ao solicitar seu Registro
Profissional como Técnico em Edificações junto ao CREA/MG. 2. Após a instrução processual, a

85



Juíza  Federal,  com  fulcro  no  art.  383,  §  1°,  do  CPP  (emendatio  libelli),  proferiu  decisão
desclassificando a conduta atribuída ao acusado para o tipo penal descrito no art. 304 c/c art. 299
do CP.  3.  Aberta  vista  dos  autos  ao  Ministério  Público  Federal,  a  Procuradora  da  República
oficiante deixou de propor o benefício da suspensão condicional do processo por entender que ...
a conduta aqui apurada amolda-se à conduta descrita no art.  304 c/c 297, ambos do Código
Penal.  4.  Considerando  que  o  crime  tipificado  no  art.  304  c/c  299  do  CP enseja,  em tese,
benefícios previstos na Lei  n°  9.099/95,  o  caso é de conhecimento da remessa,  em face da
aplicação  analógica  do  art.  28  do  CPP  Súmula  696  do  STF.  5.  No  mérito,  há  elementos
suficientes  nos  autos  evidenciando  a  falsidade  material  dos  documentos  apresentados  pelo
acusado, uma vez que a instituição de ensino afirmou que o documento não foi expedido por ela e
que o investigado não consta de seu arquivo de dados. Ademais, o próprio acusado confessou ter
comprado  o  diploma  após  ver  um  anúncio  de  jornal.  6.  Dessa  forma,  considerando  que  o
documento falsificado utilizado é público, por se tratar de diploma de Centro Federal de Educação
Tecnológica,  configura-se,  em tese,  o  crime  do  art.  304  c/c  o  art.  297  do  Código  Penal.  7.
Insistência  no  não  oferecimento  da  suspensão  condicional  do  processo,  uma  vez  que  os
elementos constantes dos autos apontam para a prática do crime previsto no art. 304 c/c o art.
297 do CP.

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

270. Processo: 1.22.004.000218/2014-15 Voto: 1265/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  CTPS  COM  O  FIM  DE
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
N°  32).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  ENUNCIADO  N°  27  DESTA 2ª  CÂMARA.
POTENCIALIDADE LESIVA A INTERESSE FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar Possível crime de falsificação
de CTPS com o fim exclusivo de celebração de contrato de financiamento com empresa privada.
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.  Precedentes  recentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  135.200/SP,  DJe
02/02/2015; CC 127.706/RS, DJe 03/09/2014. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

271. Processo: JF-AÇA-REPCR-0000104-
57.2015.4.03.6107

Voto: 1800/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
ARAÇATUBA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL.  CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS.
APREENSÃO DE 6 PACOTES E 10 MAÇOS DE CIGARRO E MÁQUINA DE CAÇA-NÍQUEIS.
MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. JUIZ FEDERAL:
NÃO HOMOLOGAÇÃO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62-IV DA LC Nº 75/93. INAPLICABILIDADE
DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigativo  Criminal
instaurado para apurar a prática dos crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV) e jogo do
bicho, em razão da apreensão de 06(seis) pacotes e 10(dez) maços de cigarro de procedência
estrangeira e 1(uma) máquina caça-níquel. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do magistrado. 3. É certo que
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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. A importação de 06(seis) pacotes
e 10(dez)  maços de cigarro  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. Não homologação do arquivamento e 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.

272. Processo: JF/ES-0000163-92.2015.4.02.5001-
PIMP

Voto: 1449/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, § 1º, 'C' E 'D'). APREENSÃO DE
MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
POSSÍVEL  ORIGEM  ESTRANGEIRA  DOS  COMPONENTES.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  NÃO
EVIDENCIADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de
contrabando, previsto no artigo 334, § 1º, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal (redação anterior à Lei
n°  13.008/14),  constatado  a  partir  da  apreensão  de  máquinas  eletrônicas  programáveis  para
exploração  de  jogos  de  azar  (caça-níquel),  em  estabelecimento  comercial.  2.  Promoção  de
arquivamento fundada na ausência de dolo do investigado, considerando não haver elementos a
demonstrar  que  tivesse  conhecimento  de  que  no  interior  das  máquinas  apreendidas  havia
equipamentos de origem estrangeira. 3. 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.  Nesse  sentido  é  o
Enunciado  nº  21  desta  2ª  Câmara.  4.  No  caso,  é  impossível  concluir,  de  imediato,  que  o
investigado desconhecesse a procedência estrangeira das máquinas caça-níqueis ou de alguns
de  seus  componentes.  5.  Assim,  presentes  indícios  de  autoria  e  da  materialidade,  deve-se
prosseguir na persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do
princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ: AgRg no
AREsp  405.488/SC,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe  12/05/2014;  RHC
18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006. 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.

273. Processo: 1.17.000.003814/2014-57 Voto: 1427/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AINDA  NÃO  CONSTITUÍDO.  DESNECESSIDADE.  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A), praticado, em tese, por representantes legais de pessoa jurídica. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da configuração da decadência
do prazo para constituir o crédito tributário, faltando, portanto, ausência de justa causa para a
persecução penal. 3. 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
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97888/RJ, Relator  Min.  LUIZ FUX,  DJe 02/06/2011).  4.  Não homologação do arquivamento e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

274. Processo: 1.29.000.002254/2014-01 Voto: 1262/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-IV).
CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00 E
INFERIOR A R$ 20.000,00.  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais no aporte de R$ 13.668,24.  2.  O il.  Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Remessa dos autos
à 2ª Câmara, nos termos do art. 62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. Ressalvado o posicionamento do
relator, que acompanha a jurisprudência do STF(HC nº 123.861/PR), o entendimento consolidado
nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a insignificância nos crimes de descaminho
apenas quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 e, ainda,
quando não houver  reiteração de conduta,  conforme disposto  no Enunciado nº  49,  in  verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a  aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013) 4. No mesmo sentido é o
entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado
do TJ/SP),  Sexta Turma, DJe 06/02/2015;  RHC 40.175/SP, Rel.  Min.  Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso dos autos, o valor dos tributos iludidos é de R$
13.668,24, portanto, superior ao parâmetro fixado por este Colegiado para a aplicação do princípio
da  insignificância.  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.

275. Processo: 1.30.014.000007/2014-91 Voto: 1762/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93,
ART.  62,  IV).  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.  DECADÊNCIA  TRIBUTÁRIA  QUE  NÃO
REPERCUTE  NO  ÂMBITO  PENAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado
para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado por
Câmara  Municipal.  2.  Informações  da  Receita  Federal  no  sentido  de  que  existe  Guia  de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social  GFIP referente ao período de
01/2009 a 12/2012 e, quanto ao período de 01/2001 a 09/2008, afirmou que se encontra atingido
pela decadência. 2. A Procuradora da República oficiante se manifestou nos seguintes termos:
Considerando a natureza do crime previsto no art. 168-A do CP; considerando a existência de
GFIP em períodos atuais; considerando a antiguidade dos fatos, arquivo esta investigação. 3. O
crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) é de natureza formal e, por esse
motivo, não exige constituição definitiva do crédito tributário para a sua consumação, bastando tão
somente a existência de indícios de autoria e materialidade para se prosseguir na persecução
penal. 4. Havendo a prescrição ou a decadência do crédito tributário, cabe ao devedor alegá-las
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no processo administrativo ou judicial de cobrança. Porém, no processo criminal  que apura o
suposto crime formal de apropriação indébita de contribuições previdenciárias, tais institutos não
extinguem a pretensão punitiva estatal. Precedentes do TRF3 e da 2ªCCR. 5. Ademais, o art. 69
da  Lei  n°  11.941/2009  é  enfático  no  sentido  de  que  a  extinção  de  punibilidade  nos  crimes
tributários se dará apenas com o pagamento integral do débito, sem fazer referência a qualquer
outra modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN, nem mesmo à
decadência.  6.  Isso  porque  o  pagamento  integral  do  débito  previsto  no  referido  dispositivo
corresponde à reparação do dano causado pela conduta ilícita do agente, circunstância que, por
outro  lado,  não ocorre  quando incide a  decadência.  7.  Não homologação do arquivamento e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

276. Processo: DPF/AGA/TO-00191/2010-INQ Voto: 1925/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de diversos crimes por sócio de uma farmácia,
tais  como,  disparo  de  arma  de  fogo,  uso  de  documento  falso  (cédula  de  identidade)  em
requerimento formulado perante a Coletoria Estadual, tráfico de drogas, ameaça e fornecimento
de medicamentos em desacordo com a receita médica. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). A
manipulação  de  medicamentos  e  insumos  farmacêuticos  se  deu  sem  registro,  licença  ou
autorização da Vigilância Sanitária Estadual.  A carteira de identidade falsa e a falsificação de
assinatura de terceiro foram utilizados em requerimento dirigido à Diretoria de Vigilância Sanitária
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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

277. Processo: JF/PE-0000336-66.2014.4.05.8300-
INQ

Voto: 1786/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  posse  irregular  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido  (Lei
10.826/2013, art. 12). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). A prática de posse irregular
de arma de fogo de uso permitido é de competência da Justiça Estadual, a não ser quando exista
conexão com crime de competência da Justiça Federal, hipótese que não se configura no caso
em exame. Nesse sentido: STJ - HC 160.547/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
DJe 25/10/2010. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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278. Processo: SR/DPF/MG-00639/2014-INQ Voto: 1778/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/IPATINGA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes tipificados nos arts. 140, 299 e 307 do CP. Criação
de perfil falso em rede social, em nome de um menor, por meio do qual o usuário estaria pedindo
fotos  de  mulheres,  causando transtornos  ao  menor  e  a  seus  familiares.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 33). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de
tratado ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art.
109,  V).  Precedente  do  STJ  (RHC  31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da
Criança (Decreto n° 99.710/90, art. 1º), não há indícios, no presente caso, de internacionalidade
da conduta.  Inexistência  de elementos que indiquem que houve publicação ou divulgação de
imagens  ou  vídeos  com  conteúdo  pornográfico  infantil  pela  rede  mundial  de  computadores.
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo
(Processo  n°  1.24.000.000117/2013-29,  Voto  n°  2351/2013,  Sessão  n°  576,  de  08/04/2013,
unânime).  Enunciado  n°  51.  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.

279. Processo: 1.21.002.000194/2014-51 Voto: 1787/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98,
art. 1º), tráfico de drogas e crime ambiental. Alegação genérica na descrição dos fatos. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Ausência de transnacionalidade das condutas ou de lesão a bem,
serviço ou interesse federal. O simples fato de a droga haver sido transportada por aeronave não
autoriza acionar o disposto no artigo 109, IX, da CF para proclamar a competência da Justiça
Federal(STJ, CC 112931). Carência de elementos que atraiam a competência da Justiça Federal.
Inexistência  de  atribuição  do  Parquet  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: 1.24.002.000422/2014-81 Voto: 1249/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  vínculo  irregular  do  noticiado  com o  serviço
público municipal sem ingresso por meio de concurso público. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de lesão a bem, serviço 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.

281. Processo: 1.25.008.000435/2014-63 Voto: 1724/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, § 2º). Apreensão de
CDs gravados em estabelecimento comercial, supostamente produzidos sem a autorização dos
titulares do direito autoral.  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. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.25.002.000441/2014-71, Voto n°
4627/014,  julgado  na Sessão n°  602,  de 04/08/2014,  unânime).  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

282. Processo: 1.25.011.000015/2015-17 Voto: 1614/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de descaminho (CP, art. 334) e contra a economia popular (Lei
n°  1.521/51,  art.  4°).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Quanto  ao  possível  crime  de
descaminho, o Procurador da República já requisitou a instauração de IPL para apuração dos
fatos, inclusive com a solicitação das diligências específicas a serem realizadas. Com relação a
suposta prática de usura pecuniária cometida por particular (agiota), a Súmula nº 498 do STF
dispõe que: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento
dos crimes contra a economia popular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do 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.

283. Processo: 1.26.000.003702/2014-97 Voto: 1782/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de associação  para  o  tráfico  de drogas.  Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Inexistência  de internacionalidade  da  conduta.  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

284. Processo: 1.30.001.002493/2012-60 Voto: 1299/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular comunicando a constituição irregular de determinado
condomínio. Suposta utilização de documentos falsos, inclusive perante à Receita Federal, para a
criação do CNPJ. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado nº
32). O referido CNPJ foi gerado em 1991. Eventual crime de utilização de documentos falsos junto
à RFB que se apresenta com punibilidade extinta, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Homologação do arquivamento.  Quanto às demais infringências às normas de zoneamento e
loteamento  urbano,  não  há,  a  princípio,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  diretos  e
específicos da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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
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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.

285. Processo: 1.30.020.000073/2015-63 Voto: 1917/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representante comunica que seu vizinho teria tentado beijá-la e agarrá-la a força,
bem  como  a  agrediu  e  a  ameaçou.  Informou,  ainda,  que  o  número  de  estupros  na  cidade
aumentou  nos  últimos  meses.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Fatos  ocorridos  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.

286. Processo: 1.33.011.000001/2015-13 Voto: 1633/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei n° 9.605/98, arts. 54 e/ou 60). Representação
particular comunicando eventual dano ambiental em decorrência de suposto despejo de produtos
químicos em córrego. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios de que os
eventuais  crimes  ambientais  tenham  sido  perpetrados  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses  da  União,  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Aplicação do Enunciado n° 45 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

287. Processo: 1.34.001.001280/2015-14 Voto: 1785/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Suposta ocorrência do crime de injúria qualificada (CP, art. 140, §3º) praticada por
adulta contra criança em decorrência da sua origem na escola. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas.  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério
Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do
Parquet Federal.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

288. Processo: 1.34.001.007484/2014-88 Voto: 1258/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Cobrança de dívida, por cônjuge supérstite, baseada em notas fiscais emitidas
pelo  ex-cônjuge,  fiscal  da Receita  Federal.  Possível  crime contra  a economia popular  (Lei  n°
1.521/51, art. 4º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Súmula nº 498
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do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do 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.

Homologação de Arquivamento

289. Processo: JFA/TO-0001726-17.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1775/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto de malote empresarial praticado no interior da agência
da Caixa Econômica Federal, contendo um montante R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais)(CP, art.
155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Servidores da Polícia
Federal  afirmaram  não  ser  possível  identificar  os  suspeitos  devido  a  baixa  resolução  das
filmagens(fl. 67). Ausência de indícios de autoria. 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.

290. Processo: JF/ES-0000459-17.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1632/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 06 (seis) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em
13/04/2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de 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.

291. Processo: JF/ES-2015.50.01.000473-6-PIMP Voto: 1611/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação informando que usuária de rede social teria feito comentários
intolerantes  e  de  preconceito  contra  eleitores  de  determinado  partido  político.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Uso  de  expressões  indelicadas,  de  mau  gosto  e
deselegantes. Não configuração dos crimes previstos no art. 20 da Lei n° 7.716/89 ou no art. 140,
§3°,  do CP, tendo em vista que não foram utilizados elementos referentes a raça,  cor,  etnia,
religião,  origem  ou  a  condição  de  pessoa  idosa  ou  portadora  de  deficiência.  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.

292. Processo: JF-RJ-0022948-73.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 1780/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato, em detrimento
da Caixa Econômica Federal, consistente na suposta contratação de empréstimo consignado, no
valor de R$ 3.148,80, sendo que a beneficiária do INSS alega não ter contraído. CP, art. 171, § 3º.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Movimentação  fraudulenta.
Improbabilidade  da  aferição  da  autoria  do  delito.  Diligências  investigativas  esgotadas.
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.

293. Processo: JF-RJ-2010.51.01.802339-6-INQ Voto: 1751/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações prestadas pela
Receita  Federal  de  que  os  créditos  objeto  de  dois  dos  autos  de  infrações  lavrados  foram
parcelados, na forma da Lei n° 10.522/02. Quanto aos outros dois autos de infrações, informações
de que foram baixados por liquidação. Aplicação do disposto nos Enunciados n° 19 e 52, da 2ª
CCR. 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.

294. Processo: JF/TFL-0002756-87.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 1612/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4°, I), praticado por indivíduos não
identificados contra o patrimônio dos Correios. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Em  que  pesem  as  investigações  policiais  realizadas,  não  há  indícios  de  autoria  delitiva  e
diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório.  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.

295. Processo: 1.03.000.002754/2014-41 Voto: 1776/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Suposto descumprimento de
notificação  para  cadastramento  em  programa  habitacional.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°
75/93, art. 62, IV). Equívoco na interpretação do conteúdo da requisição. Entrega das casas às
famílias. Ausência de dolo e da materialidade delitiva. 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.
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296. Processo: 1.10.001.000006/2015-60 Voto: 1779/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de exigência do ICMBIO, que notificou o noticiado
para desocupação de área irregular localizada em Parque Nacional.  Mero ilícito administrativo
(Dec. nº 6.514/08, art. 801). Para a configuração do delito de desobediência, não basta apenas o
não cumprimento da ordem, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção específica em
caso de seu descumprimento. Precedentes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

297. Processo: 1.13.000.000347/2013-71 Voto: 1610/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  ICMBio
comunicando possível ocorrência de infração ambiental, em virtude da entrada não autorizada de
pessoa  em  Unidade  de  Conservação.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Informações  de  que  o  investigado  adentrou  com  uma  equipe  em  Parque  Nacional,  sem
autorização das autoridades competentes, para a realização de imagens e salto de pára-quedas.
Infração de natureza administrativa. Aplicação de multa pelo órgão ambiental. 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.

298. Processo: 1.14.000.000299/2014-65 Voto: 1683/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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  emanada  pela  Justiça  do  Trabalho,  que  determinou  que
secretário  municipal  procedesse  ao  bloqueio  mensal  de  10%  do  valor  da  remuneração  de
determinada  servidora,  até  a  integralização  do  montante  de  R$  15.221,66.  Revisão  de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  O  ora  investigado,  ao  ser  intimado,  alegou  que  os
bloqueios mensais estariam sendo realizados. Esclareceu que os valores já retidos ainda não
teriam sido transferidos à Justiça do Trabalho, por ter entendido o setor de pessoal que somente
deveria fazê-lo quando da integralização total do montante. A Vara do Trabalho confirmou que os
valores bloqueados foram transferidos posteriormente. Não verificação de dolo em desobedecer a
ordem  judicial.  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.

299. Processo: 1.14.008.000029/2014-84 Voto: 1718/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  tributário  (Lei  n°  8.137/90,  art.  2°).
Representação noticiando que município reteve imposto de renda retido na fonte em diversos
processos de pagamento, mas não efetuou o repasse devido. Revisão de arquivamento (LC n°
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75/93, art. 62, IV). Esclarecimentos. O Presidente da Câmara Municipal informou que realmente
não houve o repasse de parte do valor retido no ano de 2013. Entretanto, tal fato ocorreu por
motivo de dificuldades financeiras da Câmara, em razão do duodécimo do ano de 2013 ter sido
supostamente inferior ao que seria  devido.  Ademais,  houve o parcelamento do débito junto à
Fazenda  Municipal,  tendo  em  vista  que  o  imposto  de  renda  retido  pertenceria,  segundo
informações dos autos, ao próprio ente municipal. Inexistência de indícios de dolo. 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.

300. Processo: 1.15.000.002571/2014-12 Voto: 1721/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude processual (CP, art. 347). Representação comunicando
suposta supressão/inclusão de folha em autos de Ação Ordinária contra a União.  Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A Advocacia Geral da União informou que os documentos
foram juntados aos autos tal  qual recebidos,  ressaltando que a referida folha se trata de um
despacho de mero expediente,  cujo teor cinge-se ao encaminhamento de documentos,  sendo
incapaz de influenciar  minimamente na convicção do órgão jurisdicional  em qualquer sentido.
Ausência de ofensividade a qualquer bem jurídico, não sendo o referido documento dotado de
nenhuma relevância. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

301. Processo: 1.20.000.001042/2014-23 Voto: 1777/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  irregularidades  administrativas  praticada  na  Superintendência  da
FUNASA. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Informações de que o fato
investigado já é objeto de apuração em outro inquérito policial. 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.

302. Processo: 1.23.000.002532/2014-35 Voto: 1772/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto exercício  de pesca com o Certificado de Registro  e Autorização de
embarcação pesqueira vencida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências.
Constatou-se que o investigado foi autuado por estar exercendo a pesca sem autorização do
órgão competente, em razão de sua carteira estar vencida, conduta essa que se enquadra como
mera infração administrativa, prevista no art. 37 do Decreto nº 6.514/2008. Inexistência de crime.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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303. Processo: 1.23.002.000019/2015-71 Voto: 1434/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra a honra (CP, arts.  138,  139 e/ou 140).  Representação
apócrifa  comunicando  que  usuário  de  rede  social  teria  afirmado  que  a  atual  Presidente  da
República  e  seu  antecessor  tinham  conhecimento  do  esquema  criminoso  investigado  em
determinada operação.  Revisão  de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  A exposição  das
opiniões do investigado foi veiculada a partir de reportagem de revista de notícias com circulação
nacional, estando, em tese, salvaguardada pela liberdade de expressão (CF, art. 5°, IV) e pela
liberdade  de  comunicação  (CF,  art.  5°,  IX).  Ademais,  os  crimes  contra  a  honra  contra  de
Presidente da República são de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da
Justiça (CP, art. 145, p.ú.). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

304. Processo: 1.24.000.000652/2014-61 Voto: 1774/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental praticado em Floresta Nacional da Restinga(art. 40 da
Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Relatório de Fiscalização do
ICMBIO atesta a ausência de consequências negativas à saúde pública e ao meio ambiente,
assim como a recuperação da área. Preservação da biota, dos recursos naturais, da qualidade
ambiental e da estabilidade dos ecossistemas. Pagamento de multa. Ausência de justa causa.
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.

305. Processo: 1.30.001.000435/2015-44 Voto: 1804/2015 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). Empresa
não  teria  efetuado  o  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições  descontadas  de  seus
empregados segurados. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Informações
de  que  os  fatos  ora  tratados  são  objeto  de  apuração  no  IPL  n°  1974/08  (Autos  n°
2008.51.01.809081-0). 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.

306. Processo: 1.30.001.004601/2014-09 Voto: 1447/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de contrabando (CP, art.  334). Apreensão de máquinas caça-
níqueis em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV).
Informações  de  que  os  fatos  ora  tratados  foram  objeto  de  apuração  no  Processo  n°
2009.51.01.809192-2. 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.
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307. Processo: 1.33.011.000015/2015-37 Voto: 1657/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei n° 9.605/98, arts. 54 e/ou 60). Representação
particular comunicando eventual dano ambiental em decorrência de suposto despejo de produtos
químicos em córrego. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Informações de
que os fatos ora tratados são objeto de apuração no Procedimento n° 1.33.011.000001/2015-13.
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.

308. Processo: 1.34.014.000141/2014-43 Voto: 1871/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação comunicando que usuária de rede social teria feito comentários
homofóbicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Uso de expressões indelicadas,
de  mau  gosto  e  deselegantes.  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.

309. Processo: 1.34.033.000145/2014-01 Voto: 1656/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crime resultante de preconceito (Lei  nº  7.716/89,  art.  20)
contra nortistas e nordestinos, por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inciso IV). Informações de que os fatos ora tratados são objeto de apuração no Procedimento
PR-SP  n°  00077216/2014.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial de Arquivamento

310. Processo: 1.15.001.000442/2014-71 Voto: 1411/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AINDA NÃO  CONSTITUÍDO.  DESNECESSIDADE.  CRIME  DE  NATUREZA FORMAL.  MERO
INDADIMPLEMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  TRABALHISTA  NÃO  CONSTITUI  O  CRIME  DE
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
QUANTO A ESTE CRIME E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
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PERSECUÇÃO  PENAL,  TÃO  SOMENTE  QUANTO  AO  CRIME  DE  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis
crimes de apropriação indébita previdenciária(CP, art. 168-A) e redução a condição análoga à de
escravo(CP, art. 149), praticado, em tese, por representantes legais de sociedade limitada. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da informação da
Receita Federal de que não há interesse na abertura de ação fiscal, não vislumbrando elementos
probatórios  suficientes  a  comprovar  a  materialidade  delitiva  da  conduta  investigada,  faltando,
portanto, ausência de justa causa para a persecução penal. No tocante ao crime do artigo 149 do
CP, destacou que o mero inadimplemento de obrigação trabalhista não constitui crime de redução
a condição análoga à de escravo. 3. 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). 4. Não se pode
confundir um mero inadimplemento de obrigação trabalhista com o crime de redução a condição
análoga à condição de escravo, assim como não foram encontradas evidências da prática de
trabalho em condições degradantes.  5. Homologação parcial  do arquivamento,  em relação ao
crime de redução a condição análoga à de escravo, e designação de outro Membro do MPF para
prosseguir na persecução penal, quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária.

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.

311. Processo: 1.15.001.000496/2014-37 Voto: 1278/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AINDA NÃO  CONSTITUÍDO.  DESNECESSIDADE.  CRIME  DE  NATUREZA FORMAL.  MERO
INDADIMPLEMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  TRABALHISTA  NÃO  CONSTITUI  O  CRIME  DE
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado para apurar possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária(CP, art. 168-A) e
redução a condição análoga à de escravo(CP, art. 149), praticado, em tese, por representantes
legais de sociedade limitada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, em razão da informação da Receita Federal de que não há interesse na abertura de ação
fiscal, não se vislumbrando elementos probatórios suficientes a comprovar a materialidade delitiva
da conduta investigada, faltando, portanto, ausência de justa causa para a persecução penal. No
tocante  ao  crime  do  artigo  149  do  CP,  destacou  que  o  mero  inadimplemento  de  obrigação
trabalhista não constitui crime de redução a condição análoga à de escravo. 3. 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). 4. Não se pode confundir um mero inadimplemento de obrigação trabalhista com
o  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  condição  de  escravo,  assim  como  não  foram
encontradas  evidências  da  prática  de  trabalho  em  condições  degradantes.  5.  Homologação
parcial do arquivamento,  em relação ao crime de redução a condição análoga à condição de
escravo, e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal, quanto ao
crime de apropriação indébita previdenciária.

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.
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312. Processo: 1.15.001.000498/2014-26 Voto: 1277/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AINDA NÃO  CONSTITUÍDO.  DESNECESSIDADE.  CRIME  DE  NATUREZA FORMAL.  MERO
INDADIMPLEMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  TRABALHISTA  NÃO  CONSTITUI  O  CRIME  DE
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
QUANTO A ESTE CRIME E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL,  TÃO  SOMENTE  QUANTO  AO  CRIME  DE  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis
crimes de apropriação indébita previdenciária(CP, art. 168-A) e redução a condição análoga à de
escravo(CP, art.  149), praticado, em tese, por microempresário. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da informação da Receita Federal de que
não há interesse na abertura de ação fiscal, não vislumbrando elementos probatórios suficientes a
comprovar a materialidade delitiva da conduta investigada, faltando, portanto, ausência de justa
causa para a persecução penal. No tocante ao crime do artigo 149 do CP, destacou que o mero
inadimplemento de obrigação trabalhista não constitui crime de redução a condição análoga à de
escravo.  3.  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).  4.  Não  se  pode  confundir  um  mero
inadimplemento de obrigação trabalhista com o crime de redução a condição análoga à condição
de escravo, assim como não foram encontradas evidências da prática de trabalho em condições
degradantes.  5.  Homologação  parcial  do  arquivamento,  em  relação  ao  crime  de  redução  a
condição análoga à de escravo,  e  designação de outro  Membro do MPF para prosseguir  na
persecução penal, quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária.

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

313. Processo: 1.00.000.016185/2014-22 Voto: 1511/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: AÇÃO PENAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP,
ARTS.  298  E  304).  DIVERGÊNCIA  QUANTO  AO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO
SUBJETIVO PARA O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUE O JUIZ PROVIDENCIE AS
CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA  QUE,  APÓS  A  JUNTADA  DOS  REFERIDOS  DOCUMENTOS,  O  MPF  POSSA  SE
MANIFESTAR QUANTO À PROPOSTA DO BENEFÍCIO. 1.  Denúncia oferecida pelo MPF em
desfavor  dos  investigados  pela  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  298  e  304  do  CP.
Falsificação e uso, perante Vara do Trabalho, de documento falso relacionado a cartão de ponto
de controle de jornada de trabalho. 2. Na decisão que recebeu a denúncia, o Juiz Federal de 1ª
instância indeferiu as requisições do MPF de antecedentes criminais em nome dos réus, alegando
que tais documentos são acessíveis ao órgão de acusação sem a necessidade de determinação
judicial. 3. Instado a se manifestar conclusivamente sobre o oferecimento ou não de proposta de
suspensão condicional  do processo em favor  dos réus,  a  Procuradora da República oficiante
requereu o prosseguimento do feito, por não ser possível verificar a íntegra da folha pregressa
dos denunciados, pois o MPF não tem acesso aos eventuais procedimentos sigilosos, sob os
quais pesa a reserva jurisdicional, sendo temerário propor o benefício sem o concurso do Juízo
para o conhecimento do histórico criminal do acusado. 4. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu
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que há elementos suficientes para propor-se aos acusados o referido benefício. 5. No caso em
análise,  conforme  bem  ressaltado  pelo  membro  do  MPF,  não  há  nos  autos  elementos  que
permitam a análise do oferecimento do benefício com segurança. 6. Ocorre que, em consulta ao
site  do  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  verifica-se  que  o  Mandado  de  Segurança
impetrado pela Procuradora da República oficiante foi julgado em 18/12/2014 (disponibilizado em
06/02/2015),  tendo  sido  a  segurança  concedida  para  determinar  que  o  Juízo  de  1º  grau
providencie de imediato a requisição das certidões de antecedentes criminais dos denunciados. 7.
Dessa forma, em razão da decisão proferida no MS, que determinou que o Juízo providencie a
requisição das certidões de antecedentes criminais  dos denunciados,  conforme o Membro do
MPF havia requerido, devem os autos retornarem à origem para que, após juntados os referidos
documentos, o Parquet Federal possa se pronunciar de forma segura sobre o cabimento ou não
da proposta do benefício da suspensão condicional do processo. 8. Devolução dos autos ao Juízo
de origem, para as providências cabíveis.

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

314. Processo: JF/BG-0000046-82.2014.4.01.3605-
PROINVMP

Voto: 1868/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FRAUDE  PROCESSUAL  (ART.  347  DO  CP).
INVESTIGADOS  QUE  INDICARAM À  PENHORA,  EM PROCESSO  DE  EXECUÇÃO FISCAL
MOVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, IMÓVEL COM MATRÍCULA DESATUALIZADA.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA PERPETRADA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF (ART. 28 DO
CPP  CC.  O  ART.  62,  IV,  DA  LC  N°  75/93).  BEM  IMÓVEL  DADO  EM  PENHORA FORA
DESMEMBRADO EM VIRTUDE DE COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO CURSO DO
REFERIDO PROCESSO EXECUTÓRIO. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DESATUALIZADA AO
JUÍZO E À PARTE ACERCA DO BEM, QUE NÃO MAIS EXISTIA À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO
JUDICIAL. A DESPEITO DE REPROVÁVEL A CONDUTA PRATICADA, PERCEBE-SE QUE OS
INVESTIGADOS NÃO AGIRAM ARTIFICIOSAMENTE, INOVANDO O ESTADO DA COISA, PARA
INDUZIR EM ERRO O JULGADOR, EIS QUE INEXISTENTE AÇÃO POSTERIOR À PENHORA
QUE  VISASSE  A  ALTERAR  OS  MEIOS  DE  PROVA.  FORNECIMENTO  ERRÔNEO  DE
INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL ATINENTE AO ÂMBITO CÍVEL. ATIPICIDADE PENAL.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar possível
crime  de  fraude  processual  (art.  347  do  CP),  em  razão  de  fornecimento  de  informação
supostamente não condizente com a realidade pelos investigados, nos autos da Execução Fiscal
nº  2000.35.00.017761-2 (Carta  Precatória nº13-97.2011.4.01.3605),  que tramitou na Subseção
Judiciária de Barra do Garças/MT. Constatou-se, no aludido processo executório, que a matrícula
nº 33.971 do imóvel dado em penhora pelos executados havia sido desmembrada nas matrículas
nº 44.058 e nº 44.059 (conforme escrituras de compra e venda), de modo que o bem original não
mais existia e teria sido, artificiosamente, informado para o ato constritivo. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, por entender que os fatos noticiados
não configuram crime de fraude processual, pois eventual venda de imóvel gravado com ônus real
não afetaria o direito do credor e, na mesma senda, uma matrícula em tal condição não poderia
ser desmembrada, cabendo, assim, à esfera processual civil resolver o caso. 3. Discordância do
Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos
termos do art. 28 do Código de Processo Penal cc. o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93. 5. Razão assiste ao Membro do MPF oficiante. 6. Na presente hipótese, de acordo com as
informações  colacionadas  aos  autos,  verifica-se  que  o  bem  imóvel  dado  em  penhora  fora
desmembrado em virtude de compra e  venda realizada  antes  do curso  do referido processo
executório, de sorte que houve, tão só, prestação de declaração desatualizada ao Juízo e à parte
acerca do bem, que não mais existia à época da constrição judicial. 7. Em realidade, a despeito
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de reprovável a conduta praticada, percebe-se que os investigados não agiram artificiosamente,
inovando  o  estado  da  coisa,  para  induzir  em erro  o  juiz  ou  perito,  eis  que  inexistente  ação
posterior  à  penhora  que  visasse  a  alterar  os  meios  de  prova,  mas,  como  dito,  apenas
fornecimento errôneo de informação. 8. Logo, os fatos em testilha podem configurar, tão só, má-fé
processual atinente ao âmbito cível. 9. Atipicidade penal. 10. 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

315. Processo: JF/JFA-0004297-40.2014.4.01.3801-
INQ

Voto: 1984/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 §1º, I C/C ART. 40, INC. I DA
LEI  N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62-IV DA LC N. 75/93). MPF: ATIPICIDADE.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de inquérito
policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, §1º, inciso I, c/c art.
40,  I,  da Lei  n.  11.343/2006, pela  importação de 0,1892g de sementes da planta  de espécie
Cannabis  Sativa Linneu,  vulgarmente conhecida por  maconha.  2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender atípica a conduta, tendo em vista as
sementes  apreendidas  não  apresentavam  a  substância  tetraidrocanabinol  (THC)  e  nem  se
enquadrariam em matéria-prima destinada a preparação da droga. 3. O MM. Juiz Federal, por sua
vez, discordou dos fundamentos expostos pelo parquet e remeteu os autos à esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Ainda que as
sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetraidrocanabinol)  não afasta a
tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da
Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si,  mas a matéria-prima, o insumo ou produto químico
destinado a sua preparação, ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da produção.
5. Sobre o tema, já decidiu o C. STJ: No caso, o fato narrado na denúncia, ou seja, 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  a  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.  (STJ - HC 100.437/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  DJe  02/03/2009).  6.  Depreende-se  que  a  conduta  da
investigada se amolda, primae ictu oculis, ao art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/11, diante da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente, ainda que
para consumo próprio, afastada, assim, a tese de atipicidade da conduta. 7. De mais a mais, ainda
que a importação de sementes de maconha, realizada em desacordo com determinações legais e
regulamentares,  não  se  amoldasse  à  previsão  do  inciso  I  do  §  1º  do  artigo  33  da  Lei  nº
11.343/2006, à luz do artigo 34 da Lei nº 10.711/2003 e do artigo 105 do Decreto nº 5.153/2004,
seria  caso  de  crime  de  contrabando,  tipificado  no  artigo  334-A do  Estatuto  Repressivo.  8.
Designação de outro membro 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.

316. Processo: JF/PR/CAS-5009422-
08.2014.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1951/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334).
VALOR DO  TRIBUTO  ILUDIDO  SUPERIOR A R$  10.000,00.  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO
PELO  MPF,  COM  LASTRO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO
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62,  INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  VALOR  DO  TRIBUTO
ILUDIDO SUPERIOR A DEZ MIL REAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 49 DESTE ÓRGÃO
REVISOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento investigatório instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais oriunda
da Receita Federal do Brasil, com o fim de apurar a suposta prática de crime de descaminho (art.
334 do Código Penal), tendo em vista ilusão de tributos no montante de R$ 11.166,20 (onze mil
cento  e  sessenta  e  seis  reais  e  vinte  centavos).  2.  Pedido  de  arquivamento  com arrimo no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 28 do Código de Ritos Penais cc. o
artigo 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Razão assiste ao Julgador. Arquivamento
inadequado. 6. Valor do tributo iludido superior a dez mil reais. Controvérsia jurisprudencial acerca
do patamar de aplicação do princípio da insignificância ao referido crime. Aplicação do patamar de
R$ 20.000,00 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo por base a portaria nº 75/2012 do Ministério
da Fazenda. Discordância do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela aplicação do valor de
R$  10.000,00  a  teor  do  disposto  no  art.  20  da  Lei  nº  10.552/02.  7.  Aplicação,  no  caso,  do
Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta  (61ª  Sessão  de  Coordenação  de
04/03/2013). 8. 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.

317. Processo: JF-RJ-INQ-0000017-
78.2014.6.19.0205

Voto: 1998/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME ELEITORAL (LEI Nº 4.737/65, ART. 299). SUPOSTA COMPRA
DE  VOTOS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  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. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apuração da prática de crime eleitoral (Lei nº 4.737/65, art. 299), na qual candidato a vereador
teria angariado votos através do atendimento no ambulatório de cirurgia de hospital municipal,
propiciando a pacientes não cadastrados a realização de cirurgias em troca da promessa de
votos. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de materialidade. 3. O Juízo Eleitoral,
por sua vez, considerando um dos depoimentos acostados aos autos, entendeu pela possibilidade
da dilação das investigações, com a realização de novas oitivas, remetendo os autos à 2ª CCR. 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,  o  depoimento  citado  pelo  Juízo  Eleitoral  dá  margem  ao  aprofundamento  das
investigações e a realização de novas 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, 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.
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318. Processo: JF-SOR-0005034-80.2013.4.03.6110-
APN

Voto: 2027/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/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 e comercialização de 1180 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 1180 (mil cento e oitenta) 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.

319. Processo: JF/SP-0015204-58.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 2028/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62-IV DA LC N. 75/93. POSSÍVEL CRIME
PREVISTO NO ART.  33  C/C  O  ART.  40,  INC.  I  DA LEI  N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO DE
SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de inquérito
policial instaurado 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 Suzano/SP. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento dos autos por entender que o fato é atípico, aduzindo que a semente de maconha
não pode ser  considerada  matéria-prima do tetrahidrocanabiol   THC.  3.  O MM.  Juiz  Federal
discordou, e remeteu os autos à esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art.
28 do Código de Processo Penal. 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. Sobre o tema, já decidiu o C. STJ:
No caso, o fato narrado na denúncia, ou seja, 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 a 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.  (STJ - HC 100.437/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe
02/03/2009). 6. Designação de outro membro 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.
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320. Processo: 1.16.000.003588/2014-41 Voto: 1859/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 298 da Lei nº 4.737/651. Policial lotada na 15ª Delegacia de
Polícia  de  Ceilândia/DF  que  teria  dado  cumprimento  a  mandado  de  prisão  de  eleitor  em
desacordo com as disposições do art. 235 do Código Eleitoral2. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligência. Preso que não era eleitor, vez que estava com seus direitos políticos
suspensos, em razão de condenações criminais anteriores. Segundo o glossário disponível no
sítio  eletrônico  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  eleitor  é:  É  o  cidadão  brasileiro,  devidamente
alistado na forma da lei, no gozo dos seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular
consagrada no art. 14 da CF através do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos e mediante os instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis..
Atipicidade da conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

321. Processo: JF/MRE-0001805-83.2012.4.01.3821-
APN

Voto: 2007/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 55 DA LEI N° 9.605/98, EM CONCURSO FORMAL COM O ART.
2° DA LEI N° 8.176/91. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE QUANTO AO
PRIMEIRO DELITO. CRIME REMANESCENTE (ART. 2° DA LEI N° 8.176/91) QUE ENSEJA A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO PELO
PROCURADOR DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696
DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. Trata-se de Ação Penal movida em face de pessoa física e
jurídica pela prática, em tese, do crime previsto no art. 55 da Lei n° 9.605/98, em concurso formal
com o art. 2° da Lei n° 8.176/91, em razão da lavra e o beneficiamento do mineral gnaisse seu
autorização do órgão competente. 2. Consta dos autos que o Juiz Federal recebeu integralmente
a denuncia em relação à pessoa física, e quanto a pessoa jurídica a recebeu parcialmente, por
considerar  que  a  responsabilização  de  pessoa  jurídica  só  é  cabível  em  delitos  ambientais,
rejeitando assim a denuncia em relação ao crime previsto no art. 2° da Lei n° 8.176/91. Dessa
forma, o processo foi desmembrado e o feito quanto a pessoa jurídica tramitou perante o Juizado
Especial, oportunidade na qual foi homologada transação penal referente ao crime ambiental. 3.
Posteriormente, o Juiz Federal considerou que não haveriam duas pessoas diversas que teriam
cometido  os  crimes  em concurso,  mas  somente  uma  única  pessoa  natural,  uma  vez  que  o
segundo denunciado (a pessoa jurídica, até então) não seria pessoa jurídica, mas sim empresário
individual, não dotado, portanto, de personalidade jurídica própria. Dessa forma, afim de evitar o
bis in idem, extinguiu o processo sem análise de mérito em relação ao crime ambiental da pessoa
física. 4. Remanescendo, então, apenas o crime de usurpação de bem da União, abriu vistas ao
MPF  para  que  este  se  manifestasse  quanto  ao  oferecimento  da  suspensão  condicional  do
processo. 5. O Procurador da República oficiante entendeu pelo não oferecimento do benefício,
por considerar incabível a benesse quando da ocorrência de concurso de crimes, ferindo assim o
disposto na Sumula 243 do STJ, já que se houvesse sido adotado desde o início o entendimento
de que não se tratava de pessoa jurídica,  e sim de empresário  individual,  a solução seria  a
rejeição  da  denúncia  em relação  a  suposta  pessoa  jurídica  e  o  prosseguimento  do feito  em
relação a pessoa física quanto a ambos os delitos, em concurso material, sem possibilidade de
suspensão condicional do processo. 6. O Juiz Federal, discordando do Procurador da República,
aduziu  que a transação penal  já  homologada judicialmente não poderia  gerar  qualquer efeito
negativo para o réu. Ainda, defendeu que mesmo que a decisão de não considerar o segundo
denunciado como pessoa jurídica tivesse sido tomada desde o início,  não seria óbice para a
realização da transação penal antes do recebimento da denuncia em relação ao crime ambiental,
já  que  segundo  seu  entendimento  o  crime  de  menor  potencial  ofensivo  não  perderia  essa
natureza  em razão  do concurso  material  ou formal.  Remessa dos  autos  à  2ª  CCR.  7.  Essa
Câmara já se manifestou no sentido de que O advento da Lei nº 11.313/2006 alterando o art. 60
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da Lei nº 9.099/95 não teve o condão de superar os enunciados nº 243 da Súmula do STJ e nº
723 da Súmula do STF, que impedem, mutatis mutandis, o oferecimento de proposta de transação
penal às infrações penais cometidas em concurso material ou formal, quando a pena máxima
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 2 (dois)
anos. (Processo nº 0003379-10.2013.4.01.3821, Voto nº 4210/2014, Rel. Subprocuradora-Geral
da República Raquel Elias Ferreira Dodge). 8. Entretanto, ocorre que no presente caso já houve a
homologação da transação penal referente ao crime ambiental, restando no bojo dos autos, de
fato,  apenas o crime de usurpação de bem público.  Nessa esteira,  não mais se vislumbra a
ocorrência do concurso de crimes, o que afasta a proibição contida na Sumula 243 do STJ. 9.
Assim, resta preenchido o requisito objetivo previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/95, um vez que a
pena prevista para o crime subsistente, qual seja, o do art. 2° da Lei n° 8.176/91, é de 01 a 05
anos. 10. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para, caso preenchidos os
requisitos subjetivos para a concessão da suspensão condicional do processo, ofereça o referido
benefício ao acusado.

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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

322. Processo: 1.13.000.002122/2013-50 Voto: 1869/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  TRÁFICOS  DE  DROGAS,
AMEAÇAS DE MORTE, TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS, CONTRA O MEIO AMBIENTE, ALÉM DE
MILÍCIAS, PRATICADOS POR CIVIS E POR ÍNDIOS EM DESFAVOR DE GRUPO DE ÍNDIOS
DE  TRIBO  DIVERSA.  FATOS  QUE  OCORRERAM  APÓS  CONCLUSÃO  DE  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE,  QUANDO  PARTE  DO  GRUPO  QUE  SE  ENCONTRAVA NA
INVASÃO DESLOCOU-SE PARA ÁREA ONDE JÁ EXISTENTE OUTRA COMUNIDADE TRIBAL.
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES COM AMPARO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE
FEDERAL  NO  FEITO,  SOB  AS  ALEGATIVAS  DE  DECLÍNIO  DOS  FATOS  NAS  DEMAIS
ESFERAS  PARA O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  DE  NÃO  SER  A ÁREA EM  QUE
OCORRIDAS AS INFRAÇÕES TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR INDÍGENAS E DE NÃO
SER O GRUPO DE SILVÍCOLAS EXPRESSIVO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 DA
2ª  CCR).  INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS  SEARAS  CÍVEL,  ADMINISTRATIVA  E  CRIMINAL.
CONFLITOS  ENTRE  GRUPOS  INDÍGENAS  MOTIVADOS  POR  DISPUTA  POR  DIREITO
COLETIVO À MORADIA. IRRELEVÂNCIA DA NÃO EXPRESSIVIDADE DOS COMPONENTES
DO  GRUPO  VITIMIZADO  E  DE  TEREM  OS  FATOS  OCORRIDOS  EM  TERRA  NÃO
TRADICIONALMENTE OCUPADA POR INDÍGENAS. O FATO DE TAIS INDIVÍDUOS TEREM SE
DESLOCADO  À  CIDADE  EM  BUSCA  DE  DIREITO  A  TERRAS  NÃO  OS  TORNA
NECESSARIAMENTE ACULTURADOS. INFRAÇÕES QUE NÃO ATINGEM APENAS OS ÍNDIOS,
INDIVIDUALMENTE,  MAS  TODA  COMUNIDADE  TRIBAL,  EM  SUA  COLETIVIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O FEITO (CF, ARTIGO 109, INCISOS IV E XI, CC.
O ARTIGO 231). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar
supostos crimes de tráficos de drogas, ameaças de morte, tentativas de homicídios, contra o meio
ambiente, além de milícias, praticados por índios (dentre eles um Cacique) em desfavor de grupo
de índios da tribo Tarumã/AM, após conclusão de ação de reintegração de posse, realizada no km
4 e no km 6 da Rodovia AM-070, no Município de Iranduba/AM, em setembro de 2013, vez que
parte de um grupo que se encontrava na invasão deslocou-se para área onde já existente outra
comunidade tribal. 2. Promoção de declínio de atribuições com amparo na ausência de interesse
federal no feito, sob as alegativas de terem sido declinados os fatos nas demais esferas para o
Ministério Público Estadual, de não ser a área em que ocorridas as infrações tradicionalmente
ocupadas por indígenas e de não ser o grupo de silvícolas expressivo. 3. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para o exercício de sua atribuição revisional, nos
termos do Enunciado nº 32. 4.  Declínio inadequado. 5.  Independência entre as esferas cível,
administrativa  e  criminal.  6.  Presença  no  feito  de  conflitos  entre  grupos  indígenas  e  civis
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possivelmente motivados por disputa por direito coletivo (moradia), mostrando-se irrelevante a
não expressividade dos componentes do grupo tribal vitimizado, bem assim o fato de terem as
infrações  terem  ocorrido  em  terra  não  tradicionalmente  ocupada  por  indígenas  ou  de  tais
indivíduos  terem  se  deslocado  à  cidade  em  busca  de  direito  a  terras  (o  que  não  os  torna
necessariamente índios aculturados), de sorte que o caso ora examinado não versa apenas sobre
os índios, individualmente, mas sobre toda comunidade tribal, em sua coletividade.. 7. Consoante
conhecido entendimento da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Povos indígenas e outras
minorias étnicas) do MPF: todo fato envolvendo indígena contém uma questão insuperável que é
sua cultura. O que nos leva a concluir ser tecnicamente impossível que um crime praticado por ou
contra indígenas se reduza a interesses desprovidos de cultura. Realidade que independe se o
interesse  é  coletivo  ou  individual.  8.  Ora,  sensível  às  particularidades  da  cultura  silvícola,  a
Constituição Federal de 1988 estabeleceu o que se pode chamar de regime jurídico constitucional
próprio  dos  indígenas,  preordenando  um conjunto  de  normas  para  efetivamente  proteger  os
direitos e interesses dos índios. Sob esse aspecto, não se pode conceber que um direito seja
subtraído  deste  sistema  especial  de  proteção  à  conta  de  não  ser  expressivo  o  grupo  tribal
vitimizado. 9. Com efeito, diante da complexidade da sociedade indígena, tem-se que, na esfera
penal,  a ofensa sofrida por grupo, ainda que não expressivo, por motivo de conflitos entre as
comunidades, extrapola a esfera individual e atinge interesses efetivamente coletivos, podendo-se
afirmar que a Constituição, ao se referir à disputa, no artigo 109, inciso XI, quis assentar que
ficasse sob o exame da jurisdição federal questão relacionada a direitos dos povos indígenas,
sobretudo aqueles descritos no seu artigo 231: organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, decorrendo daí o
interesse da União na missão constitucional de proteger os direitos das comunidades indígenas.
10. Na hipótese em lustro, as infrações foram praticadas após conclusão de ação de reintegração
de posse, denotando existência de conflitos entre os grupos tribais (motivados por disputas à
moradia), de sorte que, conquanto ocorridas dentro ou fora de terra tradicionalmente ocupada por
eles, atingem não apenas os índios, individualmente, mas interesse de toda comunidade indígena,
em sua coletividade, ainda que não seja expressivo o grupo vitimizado. 11. Não homologação do
declínio de atribuições 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 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.

323. Processo: 1.15.003.000205/2014-91 Voto: 1985/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98,
ART. 55). EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32).  DELITO  AMBIENTAL
CONEXO  A  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO  DA  UNIÃO  (LEI  8.176/91,  ART.  2º).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para
apurar possível crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 55), consistente na extração irregular de areia
às  margens  do  Rio  Acaraú,  no  município  de  Morrinhos/CE.  2.  A Procuradora  da  República
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, considerando que a
extração de areia teria se dado no leito do rio, portanto fora da área de APP. 3. De acordo com o
disposto nos arts.  20,  inciso IX,  e  176 da CF,  os recursos minerais,  inclusive os do subsolo,
pertencem à União e sua exploração depende da autorização ou concessão do referido ente de
Direito Público interno. 4. A conduta delitiva narrada nos autos, além de encontrar adequação
típica no art. 55 da Lei 9.605/98, também se amolda ao tipo do art. 2º da Lei 8.176/91 (crime
contra  o  patrimônio  da  União,  na  modalidade  usurpação).  5.  Inaplicabilidade  do  princípio  da
especialidade. Concurso formal de crimes. Competência de Justiça Federal em face da flagrante
lesão a bem da União. Súmula 122 do STJ. Precedente STF (RE 642567/GO, Rel. Min. Ayres
Britto,  Dj  16/09/2011)  6.  Não  homologação  do  declínio  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
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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.

324. Processo: 1.00.000.016536/2014-03 Voto: 1870/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL  CRIME  DO  ART.  2º  DA LEI  Nº  8.176/91.
EXTRAÇÃO  IRREGULAR  DE  MATÉRIA-PRIMA  PERTENCENTE  À  UNIÃO  POR
REPRESENTANTES LEGAIS DE EMPRESA DE MINERAÇÃO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
EM DESFAVOR DE UM DOS INVESTIGADOS E PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO EM
RELAÇÃO AOS DEMAIS, SOB ALEGATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COLIGIDAS AOS
AUTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS
AUTOS A ESTA 2ª CCR, NOS TERMOS DO ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93.
ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
DADOS INCONGRUENTES. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS CAPAZES
DE  ESCLARECER OS  FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar suposta prática do crime do art. 2º da Lei nº 8.176/91, tendo em vista extração irregular de
matéria-prima  pertencente  à  União  por  representantes  legais  de  empresa  de  mineração.  2.
Oferecimento de denúncia em desfavor de um dos investigados e pedido de arquivamento do feito
em relação aos demais, sob alegativa de insuficiência de provas coligidas aos autos acerca da
autoria delitiva. 3. Discordância do Juiz Federal.  4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP cumulado com o art. 62, inc. IV, da
Lei Complementar nº 75/93. 5. Com razão o Julgador. 6. 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. 7. Na hipótese em exame, além de haver no apuratório pontos
controvertidos, estão presentes os indícios de materialidade e autoria delitivas. Por outra banda,
como  bem  aduzido  pelo  Magistrado,  insta  reconhecer  não  terem  sido  realizadas  todas  as
diligências aptas à melhor elucidação dos fatos, que podem ser oportunamente requeridas ao
Juízo,  sob  o  crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  8.  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. 9. 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. 10. 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.

325. Processo: 1.33.009.000062/2015-20 Voto: 1919/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE 230
(DUZENTOS  E  TRINTA)  MAÇOS  DE  CIGARROS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA,
DESACOMPANHADOS DA REGULAR DOCUMENTAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO ANCORADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS A
ESTA 2ª  CCR,  NOS  TERMOS  DO  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.  EFEITO
NOCIVO  À  SAÚDE.  CONFIGURAÇÃO,  EM  TESE,  DO  CRIME  DE  CONTRABANDO.
DESRESPEITO ÀS NORMAS DA LEI Nº 9.532/97. PRECEDENTES DO STF. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.
Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime do art. 334 do Código Penal, tendo em vista
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apreensão  de  230  (duzentos  e  trinta)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
desacompanhados  da  regular  documentação  de  importação.  2.  O  Procurador  da  República
promoveu o arquivamento do feito, com amparo no princípio da insignificância, vez que o valor
dos tributos iludidos é inferior ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Remessa dos autos
a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art.  62, inc.  IV,  da Lei
Complementar nº 75/93. 4. Arquivamento inadequado. 5. 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.  6.  A
importação de 230 (duzentos e trinta) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o
agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeito  às
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.
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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

326. Processo: 1.34.006.000390/2014-38 Voto: 1864/2015 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  IVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  NÃO  REPASSE  À  RECEITA FEDERAL  DE
IMPOSTO  DE  RENDA INCIDENTE  SOBRE  PAGAMENTOS  REALIZADOS  A SERVIDORES
MUNICIPAIS E SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART.
168-A)  ATRIBUÍDOS A ATUAL GESTOR DE MUNICÍPIO.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELO  MPF,  COM  ARRIMO  NA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  E  NA  AUSÊNCIA  DE
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª
CCR/MPF  PARA REVISÃO  (ART.  62,  INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO QUANTO À CONDUTA DE NÃO REPASSE DO IR À RECEITA FEDERAL, POR
SE  TRATAR  DE  VALOR  PERTENCENTE  À  MUNICIPALIDADE.  ATIPICIDADE.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO FEITO QUANTO AO DELITO DO ART. 168-A DO DIPLOMA AFLITIVO,
POR OSTENTAR NATUREZA FORMAL. TIPO PENAL QUE NÃO SE REFERE À SUPRESSÃO
OU  À  ALTERAÇÃO  DO  TRIBUTO.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA
ADMINISTRATIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR CONTINUIDADE
À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar
condutas irregulares atribuídas ao atual Gestor do Município de Itaquaquecetuba/SP, consistentes
na omissão no repasse de valores atinentes ao imposto de renda incidente sobre pagamentos
realizados  aos  servidores  municipais  à  Receita  Federal  e,  também,  omissão  no  repasse  de
contribuições previdenciárias recolhidas de tais pagamentos à Previdência Social, no exercício de
2013, o que configura, em tese, o crime previsto no art. 168-A do Código Penal. 2. A Procuradora
Regional da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com arrimo na atipicidade da
conduta de retenção de IR e na ausência de constituição definitiva do crédito tributário no que
pertine ao delito do art. 168-A do CP. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  do  Ministério  Público  Federal  para  revisão,  nos  termos do  art.  62,  inciso  IV,  da Lei
Complementar nº 75/93. 4. Homologação do arquivamento quanto à conduta de não repasse do
imposto de renda incidente sobre o pagamento dos servidores municipais à RFB, por se tratar de
valor  pertencente  à  municipalidade,  configurando  o  fato,  pois,  conduta  atípica.  5.  Não
homologação do feito quanto ao delito do art. 168-A do Estatuto Repressivo. 6. Atecnia do art. 83
da  Lei  nº  9.430/96.  Pela  análise  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  Supremo Tribunal  Federal,
verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade,
apenas, em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 7. O crime tipificado no art.
168-A  do  Estatuto  Repressivo  é  de  natureza  formal.  Caracteriza-se  pelo  não  repasse  à
Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal em
tela não se refere à supressão ou à alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a
persecução penal  até  o  término  do  procedimento  administrativo  destinado  a apurar  o  crédito
tributário. 8. Como não há nos autos notícia de pagamento dos valores devidos pelo investigado,
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resta caracterizado, em tese, o crime de apropriação indébita previdenciária. 9. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal no que se
refere a este delito.

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

327. Processo: SRPF-AP-00416/2013-INQ Voto: 1924/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso
(CP, arts. 297 e 304). Uso de certificados falsos de cursos livres, de instituição superior de ensino
particular, perante prefeitura municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Súmula nº 104 do
Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de
falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.. Ademais,
não há qualquer indício ou notícia do uso dos diplomas perante órgão ou entidade de natureza
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

328. Processo: 1.13.000.001578/2014-83 Voto: 1953/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Representante denuncia poluição dos
igarapés, causada por uma empresa particular, no município de Manicoré/AM. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Oficiado,  o  IBAMA informou  que  o  impacto  (esgoto)
denunciado atinge curso d'água dentro da área urbana da cidade de Manicoré/AM, vez que em
consulta à Secretaria de Meio Ambiente do Município, a atividade realizada pela denunciada é de
asfaltamento das ruas da cidade, não se vislumbrando, assim, 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.

329. Processo: 1.15.000.003524/2014-88 Voto: 1976/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de injúria (CP, art. 140), difamação (CP, art. 139) e de racismo
(Lei nº 7.716/89,  art.  20) praticados por meio da Internet.  Arquivamento que se recebe como
declínio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ªCCR). O fato de os crimes
terem ocorrido pela rede mundial de computadores não atrai, por si só, a competência da Justiça
Federal para o feito. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta perpetrada. Aplicação
do Enunciado nº 511 e do Enunciado nº 552 de Órgão Colegiado. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

330. Processo: 1.16.000.004608/2014-00 Voto: 1856/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 54, §2º, inc. V). Proprietária de
vários postos de combustíveis que estaria poluindo lençóis freáticos de duas cidades do Estado
de  Goiás,  com  produtos  derivados  do  petróleo,  ocasionando  doenças  na  comunidade  local.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR/MPF). Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades ou empresas públicas. Carência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet 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.

331. Processo: 1.22.000.005065/2014-32 Voto: 1961/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º) resultante de preconceito
contra os nortistas e nordestinos, praticado via internet, em razão do resultado da campanha para
presidente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) recebido como Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 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 na conduta. Aplicação do Enunciado nº 55 desta 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.

332. Processo: 1.23.000.002120/2014-03 Voto: 1979/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art.  34, inc. III).  Auto de
Infração nº 688373-D enviado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis  IBAMA ao Ministério Público Federal. Particular que foi autuado, em 02/05/2012, por
transportar  05  (cinco)  quilos  de  peixe  da  espécie  Arapaima  Gigas  (Pirarucu),  em  estado
defumado, sem comprovação de origem, durante o período defeso.  O produto encontrado foi
submetido a processo de defumação, que torna inviável  estimar se a espécime fora pescada
durante o período defeso. Arquivamento que se recebe como declínio. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Espécime  não  ameaçada  de  extinção,  segundo
instruções normativas da autarquia ambiental federal. Possível prática delituosa que não se deu
em área federal. 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.
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333. Processo: 1.25.000.000186/2015-67 Voto: 1958/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Possíveis crimes de incitação, apologia (CP, Arts. 286 e 287) e maus
tratos (Lei nº 9.605/98, art. 32). Ofício encaminhado pela Procuradoria da República no Estado do
Rio de Janeiro, informando através do IBAMA, supostos delitos previstos nos arts. 286 e 287, do
Código  Penal,  em razão  da  divulgação  e  disponibilização,  na  internet,  de  vídeos  de  zoofilia.
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.

334. Processo: 1.26.000.003784/2014-70 Voto: 1861/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  majorada  (CP,  art.  168,  §1º,  inc.  II)
praticado por síndico de condomínio edilício em detrimento de moradores da unidade residencial.
Obtenção indevida de empréstimo síndico ora investigado junto à Caixa Econômica Federal, no
importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), haja vista a possível presença de irregularidades
consignadas na ata de sua eleição. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a
CCR/MPF).  Prejuízo  suportado  por  particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Carência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet 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.

335. Processo: 1.28.000.002413/2014-04 Voto: 1992/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Representação narrando que mulheres de 30, 40 e outra de 70 anos estariam
passando por diversas privações em suas intimidades, sendo torturadas por uma máquina de
ressonância magnética vinculada ao cérebro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, da 2ª CCR).
Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

336. Processo: 1.29.001.000254/2014-58 Voto: 1858/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Auto de infração lavrado pelo
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IBAMA, dando conta de destinação ambientalmente inadequada a 33 (trinta e três) embalagens
de produtos agrotóxicos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR/MPF).
Ausência de indícios de que o investigado tenha introduzido em território nacional produtos de
origem estrangeira. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Parquet 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.

337. Processo: 1.29.004.000120/2015-98 Voto: 1963/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I e III), em razão da
apreensão de medicamento sem registro  no órgão competente.  Apreensão pelos Correios de
anabolizantes com remetente em Áurea/RS e destinatário na mesma cidade. Revisão de declínio
(Enunciado  n.  32   2ª  CCR).  Remessa  postal  que  se  deu  em  âmbito  interno.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou ofensa direta às
atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedente STJ (CC 104.842/PR,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 01/02/2011). 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.

338. Processo: 1.29.004.000137/2015-45 Voto: 1995/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I e III), em razão da
apreensão de medicamento sem registro  no órgão competente.  Apreensão pelos Correios de
anabolizantes com remetente no Rio de Janeiro/RJ e destinatário em Não-Me-Toque/RS. Revisão
de declínio (Enunciado n. 32  2ª CCR).  Remessa postal  que se deu em âmbito interno.  Não
evidenciada  transnacionalidade  na  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das
autoridades sanitárias federais.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  STJ  (CC
110497/SP,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Terceira  Seção,  Dje  04/04/2011).
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.

339. Processo: 1.29.005.000460/2014-28 Voto: 1857/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 34, inc. III). Comercialização de
1090  kg  (mil  e  noventa  quilos)  de  pescados  (filé  de  pescados)  sem  autorização  do  órgão
competente (FEPAM). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR/MPF).
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades ou empresas
públicas.  Carência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Parquet
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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.

340. Processo: 1.30.001.000619/2015-12 Voto: 2031/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 337-A, III, do Código Penal e do art. 1º da Lei nº 8.137/9.
Denuncia apócrifa noticiando que sociedade empresária  estaria suprimindo tributos relativos a
serviços prestados, bem como não estar pagando determinados direitos trabalhistas, o que, em
tese, poderia reverberar nas obrigações tributárias referentes a contribuições sociais. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Oficiada, a Receita Federal do Brasil noticiou não
haver procedimento administrativo ou débito referente a empresa denunciada. Crimes de natureza
material,  cujas tipificações dependem da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo
com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Homologação do
arquivamento. 2) Noticia de sonegação de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  ISSQN.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Tributo de competência  dos
municípios e do Distrito 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.

341. Processo: 1.30.001.000783/2015-11 Voto: 1960/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  denunciando  a  ocorrência  de  desordem  pública,
barulhos,  menores  de  idade  consumindo  bebidas  alcoólicas  e  praticando  o  uso  de  drogas,
perturbando a paz dos moradores, vizinhos de uma loja de conveniência de um posto de gasolina.
1) Contravenção Penal (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42). 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) Poluição sonora (Lei nº 9.605/98,
art. 54) e uso de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 28). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR).
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.

342. Processo: 1.30.001.000790/2015-13 Voto: 1959/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de incitação ao crime (CP, art. 286) e ameaça (CP, art. 147).
Representante anônimo informa ter sido vítima de ameaça ao comentar uma postagem de usuário
da rede social, que teria feito incitação ao crime de estupro e violência sexual. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). 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
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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.

343. Processo: 1.30.001.001006/2015-94 Voto: 2025/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (art. 171, do CP). Denuncia de fraude na concessão
de empréstimos consignados junto às instituições financeiras em nome de beneficiário do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Oficiado, o
INSS informou que, em tais casos, a autarquia federal não responde em hipótese alguma por tais
débitos, de modo que a responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente sacados da
conta do beneficiário  é  totalmente da instituição financeira  que operacionalizou o contrato  de
empréstimo. Empréstimos concedidos por bancos privados. Prejuízo suportado unicamente por
particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou
empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

344. Processo: 1.33.005.000451/2014-12 Voto: 1999/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de furto (CP, art. 155, §4º). Particular teria tido sua bolsa furtada, onde se
encontravam  três  cartões  magnéticos  e  anotação  da  respectiva  senha  alfanumérica.  Após
registrar boletim de ocorrência, a particular teria se dirigido a agência da CEF para solicitar o
cancelamento  dos  cartões  furtados,  oportunidade  na  qual  foi  informada  que  já  haviam
movimentado sua conta com a realização de empréstimos, saques e transferências. Dessa forma
a  particular  teria  contraído  empréstimo  consignado  junto  à  CEF  com  vistas  a  quitação  do
respectivo débito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Diligências. Consta dos
autos que a correntista teria entrado com ação de reparação de danos morais e materiais, com
antecipação de tutela, contra a CEF. Ocasião na qual a correntista não teve seu pleito atendido,
por se entender afastada a responsabilidade da instituição financeira. Ausência de emprego de
fraude  com  a  finalidade  de  ludibriar  os  sistemas  de  segurança  da  CEF.  Prejuízo  suportado
unicamente pela correntista. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União,
suas autarquias ou empresas públicas federais. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

345. Processo: JF/ES-0000526-79.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1956/2015 Origem: GABPR5-JCCOC - JULIO 
CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA
COSTA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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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 06/2002 a 04/2003. 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  quase  12  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.

346. Processo: JF/ES-0000531-04.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1991/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 05/2003 a 08/2003.
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  onze  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.

347. Processo: JF/ES-0000538-93.2015.4.02.5001-
INQ

Voto: 1957/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 08/2002 a 09/2003. 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  quase  12  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.

348. Processo: JF/ES-2015.50.01.000324-0-PIMP Voto: 1955/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime formal contra a ordem tributária (art. 2º, II, Lei
8.137/90). Divergências constatadas entre os valores do imposto de renda retido na fonte  IRRF,
informados  nas  Declarações  de  Imposto  de  Renda  Retido  na  Fonte   Dirf's.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Infrações  tributárias  referentes  aos  anos-calendário  de
2009/2010. Fato delituoso que data de 21/01/2011. Pena máxima cominada a 2 (dois) anos 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
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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.

349. Processo: JF/PET/PE-0000193-
19.2015.4.05.8308-INQ

Voto: 1997/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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 10/2002 a 01/2006. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, mesmo após diligências empreendidas pela
Polícia Federal não foi possível aferir, com segurança, o autor dos saques indevidos. Inexistência
de imagens de câmeras de segurança ou dos terminais de atendimento em razão do grande lapso
temporal de mais de oito anos decorridos após o último saque. Ausência de linha investigativa
capaz de obter elementos probatórios aptos a elucidação 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

350. Processo: 1.00.000.001190/2015-11 Voto: 1965/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Relatório de fiscalização que concluiu pela existência de práticas que caracterizam o trabalho
análogo à condição de escravo em condições degradantes.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Existência de notícia de fato nº  1.36.001.000025/2015-80 que se encontra
atualmente na Vara Única Federal de Araguaína/TO, por conta de oferecimento da denúncia pelo
Membro Público Federal, 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.

351. Processo: 1.01.004.000561/2012-28 Voto: 1990/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento instaurado com vistas a monitorar a apelação
interposta  pelos  réus  na  Ação  Penal  nº  0006896-36.2011.4.01.3807.  Caso  no  qual  foram
condenados dois policiais rodoviários federais por delitos de concussão praticados em desfavor
de motoristas de ônibus e caminhão. A despeito das robustas provas existentes contra os réus,
inclusive na fase judicial, sucedeu que as vítimas, nitidamente intimidadas, negaram os fatos em
juízo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de medidas urgentes a
serem tomadas na referida ação penal, já que o procedimento se encontra concluso com o relator.
Satisfação 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.

352. Processo: 1.04.100.000015/2015-30 Voto: 1981/2015 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime eleitoral de boca de urna (Lei 9.504/97, art. 39, § 5º, II). Deputado
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Estadual teria praticado boca de urna ao cumprimentar eleitores nos locais de votação no dia do
pleito  de  2014.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  fato  do  candidato
cumprimentar pessoas no dia do pleito, sem realizar pedido de voto ou distribuição de propaganda
eleitoral  não  caracteriza  o  crime  de  boca  de  urna.  Precedente  STF É  atípica  a  conduta  do
candidato  que  se  limita  a  cumprimentar  pessoas  em  mais  de  uma  zona  eleitoral,  estando
acompanhado de correligionários e portando broche da sua campanha.(Pet 4868/PR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Pleno, Dj 06/02/2014). 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.

353. Processo: 1.10.000.001029/2014-11 Voto: 1982/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Denuncia de
particular alegando que no ano de 2004 teria requerido o benefício de salário-maternidade e este
havia  sido  indeferido,  sendo  que  no  ano  de  2014,  por  conta  de  novo  filho,  teria  requerido
novamente o benefício sendo este  concedido.  Além disso,  teria achado estranho possuir  três
inscrições em seu cadastro. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Oficiado, o
INSS esclareceu que é comum existirem segurados com mais de um Número de Inscrição, e que
não vislumbra, no caso, qualquer irregularidade. Ressaltou, ainda, que não consta utilização por
terceiros  da  inscrição  (NIT)  da  segurada  em  causa  de  obtenção  indevida  de  benefício
previdenciário. Por fim, explicou que o primeiro requerimento de salário-maternidade havia sido
indeferido pela não comprovação do exercício da atividade rural pela manifestante, sendo que o
segundo teria sido deferido não pela atividade rural, e sim pela atividade urbana exercida pela
manifestante  e  identificada  no  banco  de  dados  do  sistema.  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.

354. Processo: 1.11.000.001626/2014-16 Voto: 1970/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra honra (CP, arts. 139), praticado via internet. Representante
denuncia que haveria pessoa fornecendo seu nome e número de telefone para fins de prostituição
em uma sala de bate papo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação
penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério
Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: 1.13.002.000058/2015-14 Voto: 1975/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental previsto no art. 29, §4º, inciso V, da Lei nº 9.605/98. Auto
de Infração nº 021302-A lavrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICMBio. Penetrar na Reserva Biológica de Abufari, no Município de Tapauá/AM, com instrumentos
próprios para pesca predatória e caça de quelônios, sem permissão ou autorização da autoridade
competente. Apreensão de 26 (vinte e seis) tartarugas da amazônia (Podocnemis expansa); 06
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(seis) iaçás (Podocnemis sextuberculata); de 17 (dezessete) redes de medidas diversas; 01 (um)
motor rabeta; 30 (trinta) quilos de sal; e 01 (uma) rede de dormir. Posterior incineração de alguns
dos objetos e soltura dos quelônios no rio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Realização de buscas infrutíferas dos infratores pela equipe do ICMBio.  Ausência  de indícios
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de esclarecê-la. Falta de justa causa para
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código de Ritos Penais e da Súmula 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.

356. Processo: 1.13.002.000060/2015-93 Voto: 1974/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental previsto no art. 29, §4º, inciso V, da Lei nº 9.605/98.
Auto  de  Infração  nº  021295-A  lavrado  pelo  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade  ICMBio. Prática de penetrar na Reserva Biológica de Abufari,  no Município de
Tapauá/AM,  com  instrumentos  próprios  para  pesca  predatória  e  caça  de  quelônios,  sem
permissão  ou  autorização  da  autoridade  competente.  Apreensão  de  07  (sete)  tartarugas  da
amazônia (Podocnemis expansa); 01 (um) tracajá (Podocnemis unifilis); e 03 (três) malhadeiras
específica para apanhar quelônios, nas proximidades do Lago do Almoço, no interior da citada
Unidade  de  Conservação.  Posterior  incineração  dos  objetos  e  soltura  dos  quelônios  no  rio.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realização de buscas infrutíferas dos
infratores pela equipe do ICMBio. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes  de  esclarecê-la.  Falta  de  justa  causa  para  continuidade  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e da
Súmula 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.

357. Processo: 1.14.000.002925/2014-58 Voto: 1987/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Denuncia de
particular alegando que pessoa interditada, aposentada por invalidez, figuraria como autora em 4
(quatro) ações judiciais contra o denunciante. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso
IV).  Os  atos  do  incapaz,  desacompanhado  de  seu  representante  ou  assistente  legal,  não
configuram  condutas  típicas,  mas  atos  jurídicos  nulos  ou  anuláveis.  Atipicidade  da  conduta.
Quanto  ao  suposto recebimento indevido de benefício  previdenciário,  não se  tem indícios  de
qualquer  irregularidade.  O  fato  da  denunciada  ter  apresentado  queixa-crime  contra  o
representante não descaracteriza a incapacidade que ensejou a curatela, reconhecida em ação
civil com amparo em laudo medico pericial. 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.

358. Processo: 1.14.000.003143/2014-36 Voto: 1969/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra honra (CP, art. 140), praticada contra particular por meio de
sítio de relacionamento da Internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja
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ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

359. Processo: 1.14.000.003636/2014-76 Voto: 1968/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefício, em conduta atribuída à investigada, destacada da Operação Guilhotina da
Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal n°
0042204-05.2011.4.01.3300 e 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.

360. Processo: 1.15.000.001714/2014-61 Voto: 1860/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A).  Não  repasse  ao  INSS  do  produto  das  consignações  efetuadas  nas  folhas  de
pagamento de servidores, no valor total de R$ 3.836,92 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e
noventa e dois centavos). Representação nº 2702/2014 encaminhada ao MPF pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Ceará  TCM/CE. Irregularidades na prestação de contas de
gestão nº 10.784/2004, atinentes ao Processo nº 2003.ITG.PCS.10784/04, atribuídas a ex-gestor
do Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
FUNDEF do Município de Itaitinga, no exercício de 2003. 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
(dez mil  reais),  em decorrência  do art.  20 da Lei  nº  10.522/02.  Dessa forma,  como a Lei  nº
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União,  também,  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado aos  créditos
tributários,  não  há  por  que  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,
apropriação  indébita  ou  sonegação de  contribuição  previdenciária,  devendo-se  se  estender  a
aplicação do princípio  da bagatela  a  esses últimos delitos,  quando o valor  do débito  não for
superior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  AgRg  no  REsp
1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1389169/MG, Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

361. Processo: 1.15.000.003260/2014-62 Voto: 1854/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Irregularidades  supostamente  verificadas  em  reclamatórias
trabalhistas, tendo em vista ajuizamento pela reclamante de duas demandas concomitantes com
objetos praticamente idênticos e patrocinadas pelo mesmo causídico. Revisão de arquivamento
(LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  utilização  de  documentos  falsos  no  processo  ou
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ocorrência de qualquer crime. Direito de petição. Direito de defesa. Ausência de conduta delitiva
que se possa atribuir ao advogado. Atipicidade penal 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.

362. Processo: 1.17.000.000804/2015-41 Voto: 1921/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (art. 171 do CP) ou de uso indevido de logotipo de
órgão federal (art. 296, §1º, do CP). Representação encaminhada ao Ministério Público Federal
informando  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 identificação da origem da mensagem e do autor  do crime, sobretudo
diante de suposto vírus acoplado no arquivo eletrônico. Precedente 2ª CCR (Procedimento MPF
nº 1.20.000.001331/2014-22. Sessão nº 608, julgado em 13/10/2014, por unanimidade). Ausência
de indícios de 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

363. Processo: 1.18.002.000010/2015-20 Voto: 1967/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de falsificação de documento público (art. 297 do CP) e uso de
tal documento falso (art. 304 do CP). Carteira de Habilitação Nacional  CNH, materialmente falsa,
apreendido em fiscalização de trânsito realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, em
04/12/2014, no município de Valparaíso/GO. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV). Existência de processo judicial nº 0003500-91.2014.4.01.3501 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.

364. Processo: 1.19.000.001954/2013-35 Voto: 1863/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei
nº  4.898/65).  Lavrador  ocupante  de  área  de  terra  situada  numa  localidade  denominada
FLORESTA I, no Município de São João do Caru/MA, foi surpreendido, no mês de setembro de
2013, com a presença de servidores da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, que de maneira
ilegal e inconstitucional teriam expulsado-o da posse do imóvel, sob a alegativa de que lá iriam
construir uma base de apoio à referida Fundação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. A FUNAI informou que a área em testilha faz parte da Reserva Florestal do
Gurupi e, por isso, a ocupação desta gleba pelos lavradores seria ilegal, uma vez que se trata
deve  ser  ocupada exclusivamente  por  silvícolas  da etnia  Awa-Guajá.  A autarquia  fundacional
alegou, ainda, que, na operação realizada por seus funcionários, para construção de uma base
avançada  na  Reserva  do  Gurupi,  estes  agiram  com  total  respeito  aos  cidadãos,  embora
estivessem  de  forma  irregular  nas  terras  indígenas.  A entidade  aduziu,  por  fim,  que  alguns
ocupantes  ofereceram  resistência  à  atuação  estatal,  todavia,  em  nenhum  momento  os
funcionários  da  fundação  agiram  de  forma  a  abusar  da  autoridade.  Ausência  de  provas  da

121



ocorrência  do  delito  e,  portanto,  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 524 do
Supremo Tribunal Federal.

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

365. Processo: 1.20.000.000442/2013-31 Voto: 1852/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de desobediência (CP, artigo 330) a ordens judiciais atribuídos a
presidente de Instituto de Terras de Mato Grosso  INTERMAT e a servidor do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária  INCRA. Investigados que teriam se recusado a exibir documentos
relativos a imóveis rurais à 1ª Vara da Seção Judiciária de MT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). Atraso justificado. Impossibilidade de apresentação dos documentos, vez
que não estavam em poder do INTERMAT. Determinação posteriormente efetivada pelo INCRA.
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.

366. Processo: 1.22.000.000349/2009-75 Voto: 1535/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Inquérito civil instaurado para apurar o transporte clandestino interestadual de trabalhadores rurais
(Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 47) e eventual crime de sonegação fiscal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento encaminhado pela 5ª CCR, tendo em vista remanescer
matéria  criminal.  Quanto  a  contravenção  penal  referente  a  eventual  prática  de  transporte
clandestino  de  passageiros  pela  associação,  tem-se  que  já  fora  enviada  cópia  dos  autos  ao
Ministério  Público  Estadual,  haja  vista  falecer  atribuição  ao  parquet  federal  para  apurar
contravenções  penais  (CF,  art.  109,  IV).  Quanto  ao  possível  crime de  sonegação fiscal  pela
associação, verificou-se a instauração de Procedimento Investigatório Criminal específico para
apurar a referida conduta (PIC nº 1.26.005.000221/2014-80). Procedimento que tem por objeto a
apuração  do  mesmo  fato.  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.

367. Processo: 1.22.020.000022/2015-11 Voto: 1923/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de patrocínio infiel (art. 355 do CP). Ajuizamento
de demanda por causídica com objeto idêntico a outra anteriormente ajuizada e já acobertada
pela coisa julgada. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de utilização
de documentos falsos no processo ou ocorrência de qualquer crime. Direito de petição. Direito de
defesa.  Ausência  de  conduta  delitiva  que  se  possa  atribuir  ao  advogado.  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.
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368. Processo: 1.22.021.000004/2013-50 Voto: 1954/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de redução a  condição  análoga  à de escravo  (CP,  art.  149).
Relatório  de fiscalização que constatou irregularidades referentes às  normas de segurança e
saúde  dos  trabalhadores,  na  fazenda  localizada  no  município  de  Itapagipe/MG.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal nº 0009623.75.2014.4.01.3802
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.

369. Processo: 1.23.000.001935/2014-67 Voto: 1986/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por Juiz do Trabalho para que
se apurasse a sua própria conduta, bem como a dos advogados de empresa envolvida na causa.
Possível  crime  contra  a  honra.  Advogada  que  teria  oposto  exceção  de  suspeição  contra  o
julgador. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Alegação de amizade íntima entre o
juiz  e  o  advogado  do  sindicato.  Advogado  no  exercício  de  seu  mister,  com  o  objetivo  de
fundamentar  a tese da imparcialidade do magistrado. Ausência de elementos que denotem o
desprezo do causídico pela honra do juiz, especialmente porque a conduta se restringiu ao debate
jurídico da questão. Conduta desprovida de animus diffamandi ou animus injuriandi. Atipicidade da
conduta  investigada.  Precedente  STJ  (Informativo  nº  362).  Noutra  esteira,  não  se  vislumbra
elementos que denotem qualquer prática de crime por parte do magistrado. 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.

370. Processo: 1.23.002.000325/2014-26 Voto: 1994/2015 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 de desobediência (art. 330 do CP). Suposto descumprimento de
ordem  judicial  pela  CEF,  em  razão  da  condenação  a  titulo  de  danos  morais  e  materiais  a
particular. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Efetivo cumprimento da ordem.
Atendimento extemporâneo da demanda judicial em virtude de dificuldades técnicas, tendo em
vista as recorrentes falhas nas comunicações via internet no município de Santarém. Ausência de
indícios de intenção de descumprir a ordem judicial. Aplicação de multa. 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.

371. Processo: 1.25.011.000108/2014-52 Voto: 1867/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Investigado que foi nomeado fiel
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depositário de veículo de outrem, penhorado em razão de dívidas trabalhistas contraídas por este.
Quando, no entanto, do comparecimento da Oficiala de Justiça à residência do fiel depositário,
não  foi  o  bem  lá  encontrado,  nem,  também,  estava  na  residência  e  no  estabelecimento
pertencentes ao executado, o qual teria se negado a prestar informações acerca da localização da
caminhonete. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Consta dos depoimentos
acostados aos autos (CD-ROOM - fs. 22/32/34) que o carro penhorado sempre esteve na posse
do  executado.  Investigado  que  informou  ter  havido  engano,  pois  não  se  negou  a  fornecer
informações de onde o veículo estava, vez que nem o próprio executado sabia, tendo em vista
que sua esposa fazia uso dele no momento em que a Oficiala perguntara. O executado aduziu
que, assim que localizou o bem, levou-o até a casa do fiel depositário, onde supostamente estava
a  Oficiala  de  Justiça,  mas  que,  quando  lá  chegou,  esta  não  se  encontrava  mais  no  local.
Informações de que, após tais acontecimentos, o depositário recebeu correspondência solicitando
a apresentação da caminhonete para reavaliação, tendo, todavia,  sido julgada dispensável  tal
diligência,  diante  do  acordo  firmado  entre  as  partes  e  homologado  pelo  Juízo  Trabalhista.
Desencontro  de  informações.  Emprenho  para  cumprimento  da  ordem.  Atraso  justificado.
Determinação  posteriormente  efetivada.  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.

372. Processo: 1.25.011.000206/2014-90 Voto: 1866/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) a ordem judicial  atribuído a
servidor  público  da  Previdência  Social.  Investigado  que  seria  responsável  por  consignar  o
desconto não teria atendido à ordem do Juízo de Direito da Vara Cível de Santa Isabel do Ivaí,
que determinara que os 70% do valor originário deveriam ser atualizados antes da consignação
do desconto na folha de pagamento do devedor. Segundo consta, o servidor teria apenas feito a
consignação da fração originária, sem atualizá-la. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Muito embora a decisão judicial tenha indicado que o valor da pensão alimentícia fixado
era de 70% do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser atualizado, infere-se que o cálculo
de f. 75 está equivocado, pois, além da atualização, também se inseriu, indevidamente, total de
juros de R$ 113,38 (cento e treze reais e trinta e oito centavos). Ordem de consignar desconto
muito  maior  do  que  o  devido.  Inexigibilidade  de  cumprimento  de  determinação  errônea.
Pronunciamento  omisso quanto  à  necessidade de atualização,  que  se restringiu  a  mencionar
necessidade de desconto no valor acordado de 70% do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
de modo que, ao inserir a consignação de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) sobre o benefício
previdenciário do devedor,  o servidor  investigado seguiu à risca o comando. Cumprimento da
ordem. 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.

373. Processo: 1.25.013.000121/2014-91 Voto: 2026/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Apuração do crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal nº 5002418-27.2013.404.7013 (IPL nº 0536/2013-4)
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.

124



374. Processo: 1.26.000.000247/2014-78 Voto: 1952/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, Lei nº
8.137/90),  atribuído  ao  ex-gestor  do  município  de  Maraial/PE,  em razão  de  não  declarar  os
valores devidos a título de contribuições do Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio  do  Servidor  Público   PIS/PASEP,  na  Dec laração  de  Débitos  e  Créditos  Federais
DCTF, da Receita Federal  do Brasil   RFB, no ano de 2009. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito Policial nº 913/2012-4 SR/DPF/PE que tem por objeto
apurar 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.

375. Processo: 1.26.000.003298/2014-51 Voto: 1978/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Envio  de  14  (quatorze)  casos  pela  autarquia
previdenciária ao Ministério Público Federal. Realização de saques indevidos da várias benesses
após óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Constatação
de 11 (onze) casos onde se verifica a impossibilidade de se descobrir o eventual responsável
pelos saques, sobretudo considerando que foram efetuados mediante uso de cartão magnético,
não havendo, ainda, renovação de senha nem procurador ou representante legal cadastrado. Em
relação a um deles, houve renovação de senha, após o óbito do beneficiário, não tendo havido,
porém, pagamento de parcela depois de tal renovação. Ausência de provas da autoria delitiva.
Inviabilidade de realização de diligências capazes de modificar o panorama fático-probatório atual,
vez que transcorridos mais de 09 (nove) anos do último recebimento irregular. 2) Constatação de
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima comida em
abstrato para o delito, em relação a 03 (três) casos noticiados, nos quais o recebimento indevido
se deu em momento anterior a janeiro de 2003 (CP, art.  109, inc.  III,  cc.  o 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.

376. Processo: 1.26.000.003646/2014-91 Voto: 1977/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  artigo  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Recebimento  indevido  de  07  (sete)
benefício  previdenciário,  após óbito  da titular.  Revisão do arquivamento (LC 75/93,  artigo 62,
inciso IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o
delito de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Decurso de mais de 12 (doze) anos da
data do último saque irregular, ocorrido em 14.02.2003. Extinção da punibilidade. Inteligência dos
arts.  107,  inciso  IV,  e  109,  inciso  VI,  ambos  do  Estatuto  Repressivo.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.
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377. Processo: 1.29.000.000482/2015-19 Voto: 1966/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 27 (vinte e sete) casos pela autarquia
previdenciária ao Ministério Público Federal. Realização de saques indevidos da várias benesses
após óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Constatação
de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada
em abstrato para o delito, em relação a 21 (vinte um) casos noticiados, nos quais o recebimento
indevido se deu em momento anterior a março de 2003. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP,  art.  109,  inc.  III),  já  que  decorridos  mais  de  12  anos  da  data  dos  fatos.  Extinção  da
punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).  2)  Constatação  de  6  (seis)  casos  onde  se  verifica  a
impossibilidade de se descobrir o eventual responsável pelos saques, sobretudo considerando
que foram efetuados mediante uso de cartão magnético, não havendo, ainda, renovação de senha
nem  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  provas  da  autoria  delitiva.
Inviabilidade de realização de diligências capazes de modificar o panorama fático probatório atual,
uma vez considerado o lapso temporal decorrido 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.

378. Processo: 1.29.000.000569/2015-96 Voto: 1996/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Desaparecimento  de  uma  máquina
fotográfica da Assessoria de Comunicação na Sede da Procuradoria Regional do Trabalho  4ª
Região.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Diligências.  Solicitação  do
resultado da sindicância instaurada no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho. Deliberação
pelo  arquivamento,  face  a  total  ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria.  Câmera  que  teria
desaparecido em período no qual a sala da Assessoria de Comunicação havia ficado vazia, sendo
que  esta  não  era  chaveada  e  encontrava-se  em  local  de  fácil  acesso  inclusive  à  pessoas
estranhas. Inexistência de testemunhas. Ausência de indícios mínimos de autoria, bem como de
diligências capazes de melhor elucidar os 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

379. Processo: 1.29.000.000607/2015-19 Voto: 1989/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ameaça (CP, art. 147). Particular, se identificando como usuário de
drogas, teria registrado boletim de ocorrência noticiando suposta ameaça cometida por traficante,
vindo posteriormente a comparecer a Delegacia para retirar a referida ocorrência. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Inexistência  de  elementos  aptos  a  embasar  a
instauração  de  inquérito  policial.  Retirada  da  ocorrência.  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.
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380. Processo: 1.29.005.000222/2008-74 Voto: 1971/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal para Fins Penais nº 16641.000104/2008-74. Suposto crime
de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A, inc. III). Administradores de empresa
particular teriam deixado de declarar, em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço  e  Informações  à  Previdência  Social   GFIP,  no  prazo  legal  estabelecido,  os  fatos
geradores referentes às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre as aquisições
de  produtos  rurais  de  pessoas  físicas,  no  período  de  05/2005  a  09/2006.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informação da Receita Federal do Brasil de
que os créditos tributários apurados não foram definitivamente constituídos. Crime de natureza
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Falta de justa causa para a
persecução 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.

381. Processo: 1.31.000.001582/2014-23 Voto: 1973/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98. Auto de Infração
nº 020983-A lavrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, em
razão da Operação Tamanduá. Relatos de prática de exploração ilegal de madeiras de floresta
nativa em área de domínio público, sem autorização do órgão competente, no interior do Parque
Nacional Mapinguari, no Município de Lábrea/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Impossibilidade de identificação dos infratores. Crimes ambientais que foram
praticados em locais  ermos,  onde  não há presença  de testemunhas ou de outros elementos
indicadores da autoria delitiva. Ausência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes
de esclarecê-la. Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação do
arquivamento,  com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais  e  da Súmula 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.

382. Processo: 1.31.000.002203/2014-12 Voto: 1983/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 50-A). Retirada de 277,48m³ de
madeira oriunda do Parque Nacional Mapinguari, Unidade de Conservação Federal localizada em
Lábrea/AM.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Auto  lavrado  pelo  ICMBio
desacompanhado da identificação do infrator. Inexistência de linha investigativa capaz de elucidar
a autoria dos fatos, haja vista o longo período de tempo desde a ocorrência do crime, mais de 2
(dois) anos, e a área afetada encontrar-se em local ermo, localizado no interior da floresta e sem a
presença  de  testemunhas.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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383. Processo: 1.33.011.000060/2013-20 Voto: 1949/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Procedimento administrativo para acompanhamento de parcelamento de débito tributário. Ação
Penal iniciada,  mas suspensa em razão da proposta de parcelamento.  Não cumprimento dos
pagamentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cancelamento do parcelamento
e reativação da ação penal. Perda do objeto deste procedimento. Incidência da recomendação
inserta na nova redação do Enunciado nº 19 deste Colegiado1. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

384. Processo: 1.33.011.000078/2013-21 Voto: 1950/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Procedimento administrativo para acompanhamento de parcelamento de débito tributário. Ação
Penal iniciada,  mas suspensa em razão da proposta de parcelamento.  Não cumprimento dos
pagamentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cancelamento do parcelamento
e reativação da ação penal. Perda do objeto deste procedimento. Incidência da recomendação
inserta na nova redação do Enunciado nº 19 deste Colegiado1. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

385. Processo: 1.34.001.003812/2014-77 Voto: 1948/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica. Declaração de endereço falso à Receita
Federal pelo ora investigado. Constatação de erro no seu endereço, extraído do banco de dados
da RFB, quando da expedição de carta precatória pelo Juízo da 13º Vara da Fazenda Pública, nos
autos  do  Processo  de  Execução  Fiscal  nº  0032698-51.2010.8.26.0053,  para  fins  de  citação.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Data da declaração à Receita que se deu em
07.06.2011, quase 02 (dois) meses antes da pesquisa realizada pelo Juízo Fiscal. Investigado que
residiu, de fato, no endereço adversado, tendo se mudado posteriormente. Inocorrência 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

386. Processo: 1.34.006.000602/2014-87 Voto: 1865/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que deixou
de encaminhar, no prazo estabelecido, dados relativos às suas movimentações referentes ao mês
de novembro de 2012 à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  ANP, em
descumprimento aos termos da Resolução ANP nº 5/2012. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62  IV). Infração administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99, apenada com
multa. Atipicidade criminal 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.
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387. Processo: 1.34.010.001035/2014-17 Voto: 1988/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de sonegação fiscal.  Denuncia anônima, realizada por meio da
Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que particular, por meio de rede social, lidaria com
encomendas em grande volume,  sem ter  loja  física  ou virtual.  Revisão de arquivamento  (LC
75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Ofício  enviado  a  Receita  Federal  do  Brasil  para  que  incluísse  tal
ocorrência em seu cronograma de fiscalização, respeitadas as prioridades daquele órgão. Crime
de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de
elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  ensejar  a  a  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.

388. Processo: 1.36.001.000055/2015-96 Voto: 1964/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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 Empresa  Brasileira  de Correios e  Telégrafos  -  ECT,  ocorrido  no dia  18/11/2014,  no
município  de  Aragominas/TO.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).
Existência  do Inquérito  Policial  nº  0005/2015 DPF/AGA/TO 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.

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

389. Processo: JF/ES-0005862-35.2013.4.02.5001-
INQ

Voto: 875/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §  3º).  SOLICITAÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  CRÉDITOS  DE
PIS/COFINS ATRAVÉS DE PEDIDOS ELETRÔNICOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO
OU  REEMBOLSO  E  DECLARAÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO   PER/DCOMP,  ADMINISTRADOS
PELA  RECEITA  FEDERAL,  MEDIANTE  FRAUDE.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA  SUSCITADO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
estelionato, consistente em fraude na apresentação de solicitação de restituição de créditos de
PIS/COFINS através  de  Pedidos  Eletrônicos  de  Restituição,  Ressarcimento  ou  Reembolso  e
Declaração de Compensação  PER/DCOMP, administrados pela Receita Federal, originados de
notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato. 2. O Procurador da República oficiante
em Santos/SP manifestou-se pelo declínio de competência para a Seção Judiciária do Espírito
Santo,  acolhida pelo Magistrado Federal,  em razão de possível  conexão com o processo em
trâmite  na  Justiça  Federal  de  Colatina/ES,  em  que  se  apurariam  fatos  semelhantes,  nas
denominadas Operação Tempo de Colheita e Operação Broca. 3. O Procurador da República em
Colatina/ES,  por  sua  vez,  suscitou  conflito  de  atribuições,  argumentando que  a  conduta  dos
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administradores visava à obtenção para si  de vantagem ilícita,  em prejuízo da Administração
Pública,  induzindo-a  em  erro,  mediante  declaração  falsa  nas  PER/DCOMP,  preenchidas
possivelmente no local da sede da empresa  Santos/SP - não vindo a conduta a se consumar por
circunstâncias  alheias  à  vontade  do  agente,  bem como que,  no  tocante  à  possível  conexão
probatória,  a  ação originária  da Operação Broca foi  trancada através de habeas corpus,  que
transitou em julgado. 4. O Magistrado Federal acolheu a manifestação do membro do MPF, para
suscitar conflito negativo de atribuições, e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos
do art.  62,  VII,  da LC 75/93.  5. Conhecimento da remessa como conflito de atribuições entre
membros do Ministério Público Federal, tendo em vista tratar-se de inquérito policial, não havendo
que se falar em competência pois não inaugurada a fase judicial.  6. Fixação da atribuição da
Procuradoria da República em Santos/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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

390. Processo: DPF/MS-0304/2015-INQ Voto: 1812/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE
(LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INC. I). PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART.  28 DO CPP C/C O ART. 62,  IV,  DA LC Nº  75/93.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
representação para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional de entorpecente (Lei
nº  11.343/2006,  art.  33,  caput,  c/c  o  art.  40,  inc.  I).  2.  A Procuradora da República oficiante
requereu o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de elementos que demonstrem
a  veracidade  dos  fatos  noticiados.  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. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

391. Processo: JF-AC-0008153-87.2014.4.01.3000-
TC - Eletrônico 

Voto: 1419/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTO CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP). ART. 28 DO
CPP C/C ART. 62, IV, LC 75/93. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Termo Circunstanciado
instaurado a partir de notícia de que aluno teria desacatado Professor da Universidade Federal do
Acre  UFAC, em razão da comunicação de sua reprovação em uma disciplina, por falta. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que Para a
configuração do tipo penal em tela, é necessário o ânimo refletido de desrespeitar/menosprezar a
administração  pública,  já  que  a  ação  de  desacatar  possui  como  requisito  subjetivo  o  dolo
específico de ofender, humilhar e agredir servidor público investido na função. 3. Discordância do
Magistrado. 4. Com efeito, a ação tipificada no artigo 331 do Código Penal consiste em desacatar,
ou seja,  desrespeitar,  ofender,  menosprezar funcionário público no exercício da função ou em
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razão  dela.  5.  Observa-se  que  a ofensa  proferida  gerou  vexame,  humilhação,  desprestígio  e
irreverência ao funcionário público, o que configura, em tese, o crime de desacato. 6. A análise do
dolo deve ser feita em momento posterior, após a instrução probatória. 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.

392. Processo: JF/BG-0002336-70.2014.4.01.3605-
PROINVMP

Voto: 1228/2015 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  de  crime  de  estelionato,  consistente  em  saques
indevidos de parcelas  de benefícios previdenciários após o óbito  dos  respectivos  titulares.  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  dos  beneficiários.  7.  Este  Colegiado  editou,  em
27/11/2013, a Orientação nº 04, orientando aos membros do MPF que oficiam na área criminal a
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. 8. Insistência no arquivamento em relação ao procedimento que apura
o saque de apenas 02 (duas) parcelas, que se encontra dentro do patamar estabelecido por este
Colegiado  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal em relação aos demais que ultrapassam em muito as três parcelas de benefício
recebidos indevidamente.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento em relação ao procedimento que apura o saque de apenas 02 (duas) parcelas, que
se encontra dentro do patamar estabelecido por este Colegiado e designação de outro membro do
Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na persecução penal  em relação  aos  demais  que
ultrapassam em muito as três parcelas de benefício recebidos indevidamente, 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.

393. Processo: JF/CE-0002809-43.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 1658/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  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 MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto
crime de descaminho (CP, artigo 334), consistente na ilusão de tributos no valor de R$ 5.631,26.
2. O Procurador Regional da República oficiante requereu o arquivamento do feito, ao argumento
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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) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 3.
Discordância do Magistrado. 4. Não há reincidência delitiva. 5. Aplicável ao caso sub examine o
princípio da insignificância. 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.

394. Processo: JF-RIB-0005761-29.2014.4.03.6102-
PCD

Voto: 942/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CPP, ART. 28. 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 90 (noventa) 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

395. Processo: JF-SOR-0004215-46.2013.4.03.6110-
INQ

Voto: 1813/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ART. 171, § 3º, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA
LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
PARQUET  FEDERAL PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime de estelionato qualificado contra a Caixa Econômica
Federal (art. 171, § 3º, do Código Penal), consistente na concessão de empréstimo consignado
fraudulento,  com a  utilização  de  documentos  falsos.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
arquivou  o  inquérito  policial,  ante  a  ausência  de  indícios  de  autoria.  3.  Discordância  do
Magistrado. 4. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva  da punibilidade,  sem a qual  impõe-se a propositura  de ação penal,  reservando-se à
instrução  processual  o  debate  mais  aprofundado  das  questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do
contraditório.  5.  No  caso,  o  arquivamento  se  afigura  prematuro  diante  da  necessidade  de
investigação mais aprofundada dos 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 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.
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396. Processo: JF-SOR-0004467-15.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 1178/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (ART.  334  DO  CP).
APREENSÃO  DE  4  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.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível crime de contrabando (art. 334 do CP), em razão da apreensão
de  4  (quatro)  máquinas  caça-níqueis,  montadas  com  componentes  importados,  em
estabelecimento comercial. 2. A Procuradora 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.

397. Processo: JF/ES-2009.50.01.015767-0-AP Voto: 1146/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: AÇÃO PENAL. ART. 334, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. NÃO
OFERECIMENTO  DA PROPOSTA DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  POR
AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÕES  ACERCA  DE  EVENTUAL  ANTECEDENTE  CRIMINAL.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL,
ATENTANDO-SE PARA A VERIFICAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO DENUNCIADO.
1. Ação Penal movida em desfavor do investigado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1º,
do Código Penal, consistente na aquisição e utilização de máquinas caça-níqueis. 2. O membro
do Parquet Federal deixou de oferecer a suspensão condicional do processo, vez que o acusado
não comprovou, por meio de folhas de antecedentes e certidões da Justiça Federal e da Justiça
Estadual, que não está sendo processado e que não foi condenado por outro crime. 3. O Juiz
Federal discordou da manifestação do Parquet, por entender que a regra é a primariedade do réu
e que a prova contrária deve ser realizada pela acusação, a fim de evidenciar que não faria jus ao
benefício  da  suspensão  condicional  do  processo  e  remeteu  os  autos  à  2ª  Câmara.  4.  Não
constam nos autos informações acerca de eventual autuação ou condenação do investigado em
outras ocasiões, que demonstrem a conduta social e a personalidade do acusado passíveis, ou
não,  de  práticas  ilícitas.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal, atentando-se para a verificação de antecedentes criminais do
denunciado.

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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

398. Processo: 1.23.000.002533/2014-80 Voto: 1675/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

133



Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada  para  apurar  a  conduta  de  empresa  madeireira  que  teria  apresentado  informações
falsas ao sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais DOF, com o objetivo de
proporcionar a geração de créditos indevidos de madeira e promover a movimentação ilegal de
tais créditos a outras empresas, por meio da emissão de guias florestais ideologicamente falsas.
2. Promoção de declínio, ao argumento de que ausente interesse federal. 3. O Documento de
Origem  Florestal  (DOF)  constitui-se  em  licença  obrigatória  para  o  controle  do  transporte  e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações
sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado
Sistema  DOF.  O  controle  do  documento  dar-se-á  por  meio  do  Sistema  DOF,  instituído  pelo
Ministério do Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é
gerido  por  esta  autarquia  federal.  4.  A inserção  fraudulenta  de  informações no  sistema DOF
viabiliza a movimentação interestadual e/ou internacional de produto florestal ilícito, dificultando a
ação fiscalizatória do Poder Público em qualquer nível federativo, a depender da situação. Por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF. 5. É nítida a
competência da Justiça Federal, uma vez que a infração penal é praticada em detrimento de bens
e interesse da União e, ainda, em prejuízo do IBAMA, que é autarquia federal, incidindo ao caso a
norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição. vencido o Dr. Jose Bonifacio Borges de Andrada. Participou da votação a
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

399. Processo: 1.34.017.000191/2014-09 Voto: 547/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FABRICAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  MAPA (ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89 C/C O
ART. 56 DA LEI 9605/98). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32  2ª CCR/MPF). INTERESSE
DIRETO  E  ESPECÍFICO  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime
previsto  no  art.  56  da  Lei  9.605/1998,  tendo  em  vista  que  fiscais  federais  agropecuários
constataram que determinada empresa produzia agrotóxico em descumprimento às exigências
estabelecidas na legislação pertinente. 2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a eventual prática criminosa não
atinge, direta e especificamente, bens, serviços ou interesse da União. 3. O interesse federal está
consubstanciado  no  fato  de  que  a  produção  de  agrotóxicos  sem  registro  no  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA atenta contra serviço da União e contra os bens
jurídicos  (saúde  e  vida)  que  o  referido  registro  visa  proteger,  tendo  em  vista  que,  segundo
determina  a  Lei  7.802/89,  art.  3º,  os  agrotóxicos  só  poderão  ser  produzidos,  exportados,
importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo
com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio
ambiente e da agricultura. 4. Os critérios de produção de agrotóxicos no país constituem em uma
política pública federal, regida por um serviço público federal, que expressam o interesse da União
na matéria. 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,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, vencido o Dr. Jose Bonifacio Borges de Andrada. Participou da votação a
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

400. Processo: JF-AÇA-INQ-0001382-
30.2014.4.03.6107

Voto: 1348/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
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JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §
3º,  DO  CP).  ART.  28  DO  CPP.  PROVA  DA  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE  AUTORIA
DELITIVAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a prática do delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em razão do recebimento
indevido de 38 parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da
República promoveu o arquivamento do feito consignando que o fato não se subsome no tipo do
estelionato,  uma  vez  que  a  indução  em  erro  da  autarquia  previdenciária  decorreu  do
descumprimento  da  obrigação  legal  do  Cartório  de  Registro  Civil  de  comunicar  a  morte  da
beneficiária. Capitulou a conduta ao crime previsto no art. 169 do CP, o qual estaria prescrito, vez
que os saques ocorreram no período de março de 2003 a abril de 2006. 3. Discordância da MM.
Juíza Federal. 4. Os saques do benefício previdenciário ocorreram após a morte da segurada,
denotando a existência da materialidade delitiva do crime de estelionato. É cediço que o dever
atribuído aos cartórios no sentido de comunicar o óbito de segurados à autarquia federal (Lei n.
8.212/1991, art. 68) não exclui o dolo daquele que procedeu aos saques do benefício, após o
óbito da segurada, mantendo em erro a autarquia previdenciária. 5. Tendo em vista a data do
último saque realizado, a saber 06/04/2006, não evidencia a prescrição da pretensão punitiva, nos
termos preconizados pelo arts. 107, IV e 109, III do Código Penal. 6. Logo, existindo prova da
materialidade delitiva e indícios da autoria, impõe-se o prosseguimento do feito, reservando-se à
instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório.  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.

401. Processo: JF-FRA-INQ-0002959-
25.2014.4.03.6113

Voto: 1452/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334,  §  1º,  ALÍNEA C).
ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA
DA MAGISTRADA (CPP, ART. 28). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.
INOBSERVÂNCIA  ÀS  REGRAS  DA  LEI  Nº  9.532/97.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art. 334, § 1º, alínea c, do Código
Penal, em razão da apreensão de 170 (cento e setenta) maços de cigarros de origem estrangeira
em estabelecimento comercial. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito com suporte no princípio da insignificância. 3. A Juíza Federal, por sua vez, discordou do
arquivamento por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando de
cigarros, e ponderou que o investigado é reincidente específico no crime de contrabando. 4. 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. A suposta importação de 170
(cento e setenta) maços de cigarros de origem estrangeira, para fins comerciais, conhecendo o
agente a origem ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante. 6. 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). 7. E mais, a reiteração da mesma
conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal.  8.
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.
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402. Processo: JF/MRE-0046273-93.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 1106/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ARTIGO 342) EM
AÇÃO  TRABALHISTA.  REVISÃO  (LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  CONSTATADA  A
DIVERGÊNCIA  SOBRE  FATO  JURIDICAMENTE  RELEVANTE.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Possível  crime de falso testemunho (CP,  artigo 342),  ocorrido nos
autos de ação trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito,  por  entender,  em  suma,  que  não  foi  possível  identificar  a  intenção,  a  vontade  livre  e
consciente do agente em fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, em relação a fato
juridicamente  relevante.  3.  Caso  em  que  existem  nítidas  contradições  nos  depoimentos  em
relação à jornada que o autor de reclamatória trabalhista cumpria, fato que se reveste de notória
relevância jurídica. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

403. Processo: JF/PE-0009611-39.2014.4.05.8300-
PIMP

Voto: 1226/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI
Nº  8.137,  ART.  2º,  II).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado a partir de Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível crime contra a
ordem tributária,  previsto no art.  2º,  II,  da Lei  nº  8.137/90,  em razão do não recolhimento de
valores relativos  ao Imposto de Renda Retido na Fonte   IRRF,  referentes a  retenções sobre
rendimentos  de  salários,  no  ano-calendário  2012,  em que  houve  a  constituição  definitiva  do
crédito tributário no valor de R$ 13.930,89. 2. Promoção de arquivamento fundada na atipicidade
da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, considerando como parâmetro,
para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) previsto no art. 2º da Portaria MF nº 75/2012,
alterada pela Portaria MF nº 130/2012. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. O Superior Tribunal
de  Justiça  e  o  Supremo Tribunal  Federal,  com  base  nas  disposições  do  art.  20  da  Lei  n.º
10.522/02, aplicam o princípio da insignificância ao crime de sonegação fiscal apenas quando o
débito fiscal não é superior a R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Assim, não obstante as disposições
da Portaria nº 75/2012/MF, aplica-se o entendimento ora firme na jurisprudência pátria, no sentido
de reconhecer a insignificância tão somente quando o valor do tributos iludidos não ultrapassar o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, quando não houver reiteração de conduta. 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.

404. Processo: JF-RJ-2010.51.01.811407-9-INQ Voto: 1634/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRESENTES  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível crime de estelionato
majorado (CP,  art.  171,  §  3º),  supostamente praticado contra  a  Caixa  Econômica Federal.  2.
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Promoção de arquivamento fundada na ausência de provas da materialidade. Remessa dos autos
à 2ª CCR/MPF para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. 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. 4. Há indícios de que os investigados obtiveram empréstimos
consignados junto à CEF, mediante apresentação de comprovantes de rendimentos emitidos pelo
INMETRO,  nos  quais  constavam  margens  consignáveis  supostamente  inverídicas,  causando
prejuízo à empresa pública federal,  no valor  de R$ 105.789,09,  atualizado em 05.05.2011. 5.
Acontece que, baseado apenas nas declarações dos investigados sobre os fatos, é inviável que
se promova o arquivamento  do feito,  já  que nenhuma diligência  junto  ao INMETRO ou para
viabilizar  a  realização  de  perícia  foram  realizadas.  6.  Presentes  indícios  de  autoria  e  da
materialidade,  ainda  que  existam  dúvidas,  deve-se  dar  prosseguimento  à  persecução  penal,
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta
Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 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.

405. Processo: 1.33.000.001928/2014-19 Voto: 1620/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  FALSO  TESTEMUNHO.  ART.  342  DO  CP.
POTENCIALIDADE  LESIVA  DO  DEPOIMENTO  PRESTADO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar
suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho,  capitulado  no  art.  342  do  Código  Penal.
Depoimento  prestado perante a  Justiça  do Trabalho.  2.  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.
3. 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.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

406. Processo: DPF/AGA/TO-00149/2014-INQ Voto: 1171/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de racismo (Lei n. 7.716/89, art. 20) e injúria racial (CP, art.
140, § 3º). Representação subscrita por Presidente de associação de moradores de comunidade
situada em Filadélfia/TO, noticiando que Presidente de sindicato de trabalhadores rurais obstaria o
ingresso de afrodescendentes na referida agremiação, bem como que teria ofendido a dignidade
da representante,  no  tocante  à  sua  cor.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
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).  Ausência  de
transnacionalidade da conduta. Precedente STF (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dje 19/04/2013).
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
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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.

407. Processo: DPF/CE/JN-00351/2014-INQ Voto: 970/2015 Origem: GABPRM3-CCLVL - 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  tráfico  interno  de  entorpecentes  (art.  33,  Lei  11.343/06).
Revisão de declínio (Enunciado n° 33 da 2ªCCR). Ausência de qualquer elemento de informação
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

408. Processo: DPF/RO-0493/2012-INQ Voto: 1810/2015 Origem: COJUD/PRRO - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico interno de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). Expediente do Diretor da Penitenciária Federal de Porto
Velho que noticia a apreensão de maconha (cannabis sativa) no interior de cela ocupada por
detento,  possivelmente  para  traficância  no  interior  do  estabelecimento  prisional.  Ausência  de
qualquer elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

409. Processo: JF-RJ-0500829-27.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 1676/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Falsificação  de
reconhecimento  de  firma  existente  em  documento  de  alteração  contratual  de  sociedade
empresária em Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A inserção de
dados ou apresentação de documentos falsos perante a 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 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. 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.
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410. Processo: JF-RN-0000217-62.2015.4.05.8400-
IP

Voto: 1431/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).  Suposta utilização de
documento  ideologicamente  falso  na  alteração  contratual  de  sociedade  empresária  em Junta
Comercial.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A  inserção  de  dados  ou
apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  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 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. 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.

411. Processo: 1.00.000.003581/2015-71 Voto: 1716/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Possível  crime  de  fraude  em  certame  público  (CP,  art.  311-A).
Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Notícia de suposta compra de vagas para
curso de medicina em universidade privada. Prejuízo restrito às partes.  Ausência de qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução penal. 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.

412. Processo: 1.00.000.011737/2014-14 Voto: 1105/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Relatório de inspeção realizado pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego em fazenda localizada no
Município de Humaitá/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O Grupo Especial
de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório, que não foram encontrados trabalhadores em
condições análogas às de escravo no curso da fiscalização in loco. 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. Homologação do arquivamento. 2)
Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A expressão crimes contra a organização do trabalho
prevista  na  Constituição  (art.  109,  VI)  não  abarca  delito  praticado  pelo  empregador  que,
fraudulentamente, viola direito trabalhista de determinados empregados. 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 qualquer elemento de informação
capaz  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) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.
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413. Processo: 1.14.000.003233/2014-27 Voto: 1914/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação sobre suposta incitação ao crime (CP, art. 286) praticada por meio
de rede social,  atribuída a Servidor Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro  TJ/RJ.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

414. Processo: 1.14.013.000024/2015-63 Voto: 1916/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 52). Representação do ICMBio
decorrente de auto de infração lavrado no dia 11/10/2014, contra investigado flagrado na zona de
amortecimento  do  Parque  Nacional  do  Descobrimento,  nas  proximidades  do  Distrito  de
Cumuruxatiba,  Município  de  Prado/BA,  portando  instrumentos  de  caça,  armas  de  fogo  e
munições, sem autorização dos órgãos competentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Conduta que não se amolda ao tipo penal descrito na Lei Ambiental, considerando que o
autuado não penetrou no Parque Nacional portando os instrumentos apreendidos. De acordo com
o mapa do local  da ocorrência,  o  infrator  foi  flagrado  totalmente  fora  dos  limites do Parque.
Conduta  atípica.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento. 2) Possível crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003,
art.  12).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Da representação
remanescem fatos  atribuídos  ao  investigado,  consistente  na  posse  de  instrumentos  de  caça,
armas  de  fogo  e  munições.  Segundo  o  Estatuto  do  Desarmamento  a  competência  para  o
processo e julgamento dos crimes dessa natureza é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ:
(CC 45.483/RJ, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2004, DJ
09/02/2005,  p.  183)1.  (CC  68.529/MT,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/03/2009, DJe 24/04/2009)2 . Ademais as armas de fogo foram encontradas fora do
Parque Nacional.  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.

415. Processo: 1.15.000.002848/2014-07 Voto: 1194/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Representação formulada pela  Ordem dos Advogados do Brasil   Seccional  Ceará,  noticiando
postagens de conteúdo racista  em microblog twitter  contra  brasileiros,  naturais  do Estado  do
Ceará, em razão do resultado do concurso de Miss Brasil  de 2014. Revisão de arquivamento
recebida como Revisão de declínio (Enunciado nº 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 na conduta. Precedente 2ª CCR (Procedimento
nº 1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão, 04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições
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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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

416. Processo: 1.15.000.003294/2014-57 Voto: 1211/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Representações formuladas na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticias de comentários
de conteúdos racistas contra brasileiros de origem nordestina veiculado via internet em páginas
do Facebook. Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado nº 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 na conduta. Precedente 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001. 000418/2011-34,
574ª  Sessão,  04/03/2013).  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

417. Processo: 1.16.000.003465/2014-19 Voto: 11/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo decorrente de preconceito contra nordestinos, praticado
via rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 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 nº 1780/SC, DJe:
16/04/2013). O fato da conduta ter sido praticada por via da rede mundial de computadores, não
atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.  Transnacionalidade  da  conduta  não
evidenciada. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão,
04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

418. Processo: 1.17.000.004030/2014-46 Voto: 624/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso
(CP, arts. 297 c/c 304). Comércio de diplomas falsos emitidos por instituição de ensino superior
particular e uso em processo seletivo para profissionais da área de educação estadual. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Súmula nº 104 do STJ: Compete à Justiça Estadual o processo e
julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a  estabelecimento
particular  de  ensino.  Precedentes1.  Ausência  de  indícios  ou  notícia  do  uso  dos  documentos
falsificados perante órgão ou entidade de natureza federal. Ausência de elementos de informação

141



capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente da 2a. CCR: (Processo nº 0001209-84.2013.4.02.5002, Voto nº 7062, Sessão 606 de
29/09/2014, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

419. Processo: 1.22.009.000016/2015-12 Voto: 1909/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de receptação e falsificação de documento relativo a veículo,
produto  de  furto.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ªm  CCR).  Bem de  propriedade
privada.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

420. Processo: 1.22.014.000195/2014-20 Voto: 1351/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Comunicação de que a
investigada, então procuradora de titular de benefício assistencial de prestação continuada, teria
se  apropriado  de  valores  do  benefício,  além  de  contrair  empréstimo  bancário  no  nome  da
beneficiária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo ao INSS
ou  de  envolvimento  de  servidor  público  federal.  Eventual  lesão  a  interesses  do  particular.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

421. Processo: 1.23.000.002937/2014-73 Voto: 1712/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (art.  56  da  Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ªCCR).  Transporte  de  substância  perigosa  (óleo  diesel)  sem  licença
ambiental  que,  no  caso,  é  emitida  pela  Secretaria  Estadual  do  Meio  Ambiente   SEMA/PA.
Ausência qualquer elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

422. Processo: 1.23.002.000381/2014-61 Voto: 1022/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato. Representação de sindicato de seringueiros que noticia a prática de possíveis
crimes por ex-tesoureiro da instituição, consistente na emissão de carteira de sindicalizado falsa,
sem  observância  aos  procedimentos  necessários,  possivelmente  mediante  o  recebimento  de
pagamento. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime cometido contra
particulares.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de qualquer elemento
de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

423. Processo: 1.23.003.000346/2014-31 Voto: 1726/2015 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)  e
falsidade ideológica (CP, art. 299). Apresentar informações falsas nos sistemas oficiais de controle
ambiental (SISFLORA/CEPROF), consistente em declarar o empreendimento como existente e
movimentar  créditos  de  compra  e  venda  de  produtos  florestais  (Ma.  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.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

424. Processo: 1.23.006.000315/2014-51 Voto: 1023/2015 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 do Meio
Ambiente do Pará. Ausência de qualquer elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

425. Processo: 1.25.000.002073/2014-15 Voto: 1188/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e
estelionato (CP, art. 171), consistente na venda de Letra do Tesouro Nacional (LTN), amparada
por documentos públicos federais supostamente falsos. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). As Letras do Tesouro Nacional sob a forma cartular não são mais emitidas, conforme
consta expressamente dos alertas de fraudes do sítio eletrônico do Tesouro Nacional. Falsificação
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grosseira dos papéis negociados. Eventual crime cometido contra particulares. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução

Deliberação: Em sessão realizada 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.

426. Processo: 1.25.000.003991/2014-61 Voto: 1297/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de racismo, praticado via rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  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 nº 1780/SC, DJe: 16/04/2013).  O fato da conduta ter sido
praticada por via da rede mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da Justiça
Federal. Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Precedente da 2ª CCR (Procedimento
nº 1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão, 04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

427. Processo: 1.25.000.004024/2014-17 Voto: 29/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nortistas  e
nordestinos,  praticado  via  rede  social.  Lei  nº  7.716/89,  art.  20,  §  2º.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 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 nº 1780/SC, DJe: 16/04/2013). O fato da conduta ter sido praticada por via da rede
mundial  de  computadores,  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.
Transnacionalidade  da  conduta  não  evidenciada.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão, 04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

428. Processo: 1.25.000.004039/2014-85 Voto: 1191/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos,
praticado via rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 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 nº 1780/SC,
DJe: 16/04/2013). O fato da conduta ter sido praticada por via da rede mundial de computadores,
não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.  Transnacionalidade  da  conduta  não
evidenciada. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão,
04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

429. Processo: 1.26.000.000365/2015-67 Voto: 973/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular em que o noticiante alega estar sofrendo torturas por
parte de professores de instituição particular de ensino superior. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação capaz 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

430. Processo: 1.26.000.003638/2014-44 Voto: 1209/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticia de comentário de
conteúdo racista  contra  brasileiros  de  origem nordestina  veiculado  via  internet  em página  do
Facebook. Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado nº 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 na conduta.
Precedente  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.34.001.000418/2011-34,  574ª  Sessão,  04/03/2013).
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

431. Processo: 1.26.000.003942/2014-91 Voto: 1197/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Denuncia on line formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticia de supostos
comentários ofensivos a brasileiros de origem nordestina veiculados via internet em páginas do
Facebook. Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado nº 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 na conduta.
Precedente  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.34.001.  000418/2011-34,  574ª  Sessão,  04/03/2013).
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
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Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

432. Processo: 1.26.000.004022/2014-91 Voto: 1210/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticia de comentário de
conteúdo racista  contra  brasileiros  de  origem nordestina  veiculado  via  internet  em página  do
Facebook. Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado nº 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 na conduta.
Precedente  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.34.001.000418/2011-34,  574ª  Sessão,  04/03/2013).
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

433. Processo: 1.26.000.004162/2014-69 Voto: 1215/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Denuncia on line formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticia de suposto
comentário  ofensivo  a  brasileiros  de  origem nordestina  veiculado  via  internet  em rede  social
Twitter.  Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado nº 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 na conduta.
Precedente  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.34.001.000418/2011-34,  574ª  Sessão,  04/03/2013).
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

434. Processo: 1.26.001.000275/2014-85 Voto: 1677/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental de maus-tratos a animais domésticos (Lei 9.605/98,
artigo 32), consistente na proibição de que servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão de Pernambuco  IF-SERTÃO/PE alimentassem cães e gatos que circulam
pelas dependências do campus, além da inexistência de política pública que resultasse no envio
dos animais ao Centro de Controle de Zoonoses. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

435. Processo: 1.29.004.000106/2015-94 Voto: 1313/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de comercialização ilegal de medicamentos (CP, art. 273, § 1º-B,
inc. I e II).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Apreensão de uma caixa de
papelão postada em agência dos Correios de São Paulo/SP e destinada a morador de Passo
Fundo/RS, contendo em seu interior frascos de anabolizantes. Diligências. A perícia indicou que
os produtos apreendidos não possuem registro na ANVISA e não podem ser comercializados no
país ou importados com destinação comercial. Competência da Justiça Estadual para processar e
julgar o comércio ilícito de medicamentos quando não houver indícios de transnacionalidade da
conduta. A comercialização interna de medicamentos proibidos de procedência estrangeira não
constitui  circunstancia  por  si  só suficiente  para determinar  a  competência  criminal  da  Justiça
Federal. Precedentes do STF (RE 755446/RS, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Dj 22/11/2013) e
STJ (CC 126.223/SP, Rel Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira
Seção,  DJe  15/05/2013);  CC  110.497/SP,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Terceira
Seção,  DJe  4/4/2011).  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

436. Processo: 1.29.004.000111/2015-05 Voto: 1285/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de anabolizantes por meio dos Correios (CP,
art. 273, § 1º-B). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Laudo pericial
concluiu  que  os  produtos  apreendidos  são  de  origem  nacional.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de  qualquer  elemento  de  informação  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

437. Processo: 1.29.004.001107/2014-75 Voto: 1160/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no
artigo 20, caput,  da Lei  10.522/2002 (R$ 10.000,00).  Aplicação do princípio da insignificância.
Ausência de reiteração da conduta. Homologação do arquivamento. 2) Possível crime tipificado no
art.  190,  inciso  I,  da  Lei  nº  9.279/96  (Lei  de  Propriedade  Industrial).  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Possível falsificação de produto importado, tentando reproduzir características
de marca famosa. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Precedente do STJ (CC 36.398/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
Terceira Seção, DJ 04/04/2005). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

438. Processo: 1.29.010.000037/2015-30 Voto: 1189/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Representação  criminal.  Possível  apologia  de  crime  ou  fato  criminoso  (CP,  Art.  287).
Representação  encaminhada  por  particular  relatando  suposto  crime  praticado  na  internet,
vinculado  a  sites  de  relacionamentos,  com  divulgações  de  vídeos,  fotos  e  comentários  de
conteúdo violento, envolvendo racismo, necrofilia, homofobia e abuso sexual. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

439. Processo: 1.29.018.000310/2011-22 Voto: 1463/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil Público. Procedimento instaurado para apurar as circunstâncias que envolveram a
morte de uma indígena por complicações posteriores ao parto em unidade hospitalar. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Ausência de relação do óbito com a origem étnica da
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: Em sessão realizada 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.

440. Processo: 1.30.001.000277/2015-22 Voto: 1199/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  que  noticia  suposto  crime  de  assédio  sexual  sofrido  por
passageira  de  transporte  público,  praticado  pelo  condutor  do  ônibus.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32  2a CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de qualquer
elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

441. Processo: 1.30.001.000307/2015-09 Voto: 1172/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis maus tratos, agressões físicas e cárcere privado
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sofridos  por  adolescente,  praticados,  em tese,  por  sua  genitora  e  seu  padastro.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado entre particulares. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

442. Processo: 1.30.001.000747/2015-58 Voto: 1284/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art.  155).  Saque de proventos de aposentadoria
efetuado em conta corrente  de banco privado,  possivelmente com a utilização de documento
falso. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo ao INSS. Caberá
à instituição financeira  privada a restituição dos valores sacados indevidamente.  Ausência  de
qualquer elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

443. Processo: 1.30.020.000062/2015-83 Voto: 1920/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denuncia  on  line  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF.
Representante noticia que o Banco BMG vem efetuando descontos indevidos em seus contra-
cheques referentes a despesas de cartão de crédito do próprio banco. Afirma que nunca recebeu
cartão de crédito e fatura do referido Banco. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Trata-se de Banco privado e eventual prejuízo restringe-se às partes. Ausência de
qualquer elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

444. Processo: 1.31.000.002094/2014-33 Voto: 1808/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de esbulho possessório e estelionato (CP, arts. 161, II e 171).
Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF/RO. Notícia
de suposta invasão e comercialização de lotes de terras da União oriundas de assentamento do
INCRA.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Demonstrada  a  inexistência  de
elementos que denotem prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas  ou  empresas  públicas  a  teor  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Precedente do STJ: (CC 121.150/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 04/02/2013, DJE 20/02/20131. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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445. Processo: 1.33.000.000539/2015-57 Voto: 1148/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possível inserção de drogas nos produtos consumidos
pela  noticiante,  bem como o aliciamento sexual  de seus filhos menores.  Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  das  condutas.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

446. Processo: 1.33.000.003150/2014-82 Voto: 1196/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Representação  sigilosa  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF.  Noticia  de
comentário  de conteúdo preconceituoso  contra  brasileiros  de origem nordestina veiculado  via
internet em página do Facebook. Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio
(Enunciado nº 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 na conduta. Precedente 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001. 000418/2011-34,
574ª  Sessão,  04/03/2013).  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

447. Processo: 1.33.001.000050/2015-75 Voto: 1384/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando a prática de supostos atos de violência e
vandalismo, crimes de furto e tráfico de drogas, em condomínio residencial particular na cidade de
Blumenau/SC, inclusive, envolvendo menores de idade. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

448. Processo: 1.33.001.000113/2015-93 Voto: 1680/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado por Juízo Trabalhista. Suposto crime de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista, previsto no art. 203 do Código Penal (fraude
de registro de horário, pagamento por fora de valores e frustração do repouso semanal). Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Conduta  praticada  em  detrimento  de  um  único
trabalhador.  Compete à Justiça Federal  processar e julgar os crimes contra a organização do
trabalho, quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
considerados coletivamente (Súmula n. 115 do extinto Tribunal Federal de Recursos). Tratando-se
de lesão a interesses trabalhistas de sujeito específico, é reconhecida a competência da jurisdição
estadual.  (STJ,  AgRg  no  CC  130.112/SP,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  DJe
21/08/2014). Nesse sentido: AgRg no CC 129.181/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  25/08/2014;  CC  118.436/SP,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora
convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  29/05/2013.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação 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, 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.

449. Processo: 1.33.001.000192/2015-32 Voto: 1807/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado por Juízo Trabalhista. Suposto crime de
frustração  de  direito  assegurado  por  lei  trabalhista,  previsto  no  art.  203  do  Código  Penal
(pagamento de comissões e algumas horas extras não consignadas em folha de pagamento).
Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Conduta praticada em detrimento de um único
trabalhador.  Compete à Justiça Federal  processar e julgar os crimes contra a organização do
trabalho, quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
considerados coletivamente (Súmula n. 115 do extinto Tribunal Federal de Recursos). Tratando-se
de lesão a interesses trabalhistas de sujeito específico, é reconhecida a competência da jurisdição
estadual.  (STJ,  AgRg  no  CC  130.112/SP,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  DJe
21/08/2014). Nesse sentido: AgRg no CC 129.181/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  25/08/2014;  CC  118.436/SP,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora
convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  29/05/2013.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação 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, 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.

450. Processo: 1.33.001.000573/2014-31 Voto: 1195/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º).
Representação  sigilosa  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF.  Noticia  de
supostos comentários ofensivos a brasileiros de origem nordestina veiculados via  internet  em
páginas do Facebook. Revisão de arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado
nº 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 na conduta. Precedente 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001. 000418/2011-34,
574ª  Sessão,  04/03/2013).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

451. Processo: 1.33.007.000350/2014-13 Voto: 1939/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de estelionato (CP,  art.  171).  Denúncia  por  meio da Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Revisão de Declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Colocar em circulação
cheques  de  terceiros  com  impedimento  ao  pagamento  por  motivo  28  (cheque  sustado  ou
revogado em virtude de roubo, furto ou extravio), de instituições financeiras privadas. Ausência de
qualquer elemento de informação 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

452. Processo: 1.33.009.000014/2015-31 Voto: 1809/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Apreensão de CDs e DVDs contrafeitos, sem a expressa autorização dos titulares
dos direitos ou de quem os represente, supostamente de origem estrangeira, desacompanhados
de documentação comprobatória da regular internalização e do recolhimento dos tributos devidos.
Descaminho. Art. 334 do Código Penal. Tributos não recolhidos 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 STF e STJ. Homologação de arquivamento. Ausência de justa
causa  para  o  prosseguimento da persecução penal.  Homologação do arquivamento.  Suposto
crime de violação de direito autoral (art. 184, § 2º, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª Câmara). Apreensão de CDs e DVDs inautênticos, produzidos sem a autorização dos titulares
do  direito  autoral.  Ausência  de  laudo  pericial  ou  de  indícios  conclusivos  que  possibilitem
determinar  a  origem  transnacional  das  mercadorias.  Precedente  da  2a.  CCR  (Processo  nº
1.30.020.000407/2013-37,  Voto  6991,  Sessão  606,  de  29/09/2014,  unânime).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

453. Processo: 1.34.006.000561/2014-29 Voto: 1103/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de aliciamento (Lei 8.069/90, art. 241-D), praticado via rede social.
Representante legal de menor impúbere noticia o envio de fotografias de indivíduo seminu, além
de sugestão de acesso a sítio pornográfico. Revisão de declínio (Enunciado n° 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 nº 1780/SC, DJe:
16/04/2013). O fato da conduta ter sido praticada por via da rede mundial de computadores, não
atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Ausência de indícios de transnacionalidade da
conduta.  Inexistência  de qualquer  elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
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Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

454. Processo: 1.34.008.000585/2014-68 Voto: 860/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos,
praticado via rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 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 nº 1780/SC,
DJe: 16/04/2013). O fato da conduta ter sido praticada por via da rede mundial de computadores,
não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.  Transnacionalidade  da  conduta  não
evidenciada. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão,
04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

455. Processo: 1.34.010.000011/2015-21 Voto: 1057/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular informando que usuário de rede social teria realizado
comentários preconceituosos contra nordestinos e cariocas. Revisão de arquivamento recebida
como Revisão de declínio (Enunciado nº 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  na  conduta.  Precedente  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão, 04/03/2013). 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

456. Processo: 1.34.010.000088/2015-00 Voto: 1570/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denuncia on line formuladas na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Notícia
da  divulgação  em  site  da  internet  de  dados  pessoais  de  cidadãos  sem  qualquer  tipo  de
autorização. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 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  STJ  (CC  201300390505  3ª  Seção,  Alderita
Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJE Data: 10/05/2013). 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  na  conduta.  Homologação  do  declínio  de
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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.

457. Processo: 1.34.010.001001/2014-22 Voto: 1192/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos,
praticado via rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 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 nº 1780/SC,
DJe: 16/04/2013). O fato da conduta ter sido praticada por via da rede mundial de computadores,
não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.  Transnacionalidade  da  conduta  não
evidenciada. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001.000418/2011-34, 574ª Sessão,
04/03/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

458. Processo: 1.34.015.000047/2015-65 Voto: 1627/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Comercialização de produtos
veterinários sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). As inscrições nas embalagens em vernáculo nacional
indicam, em tese, que os produtos teriam sido produzidos no Brasil. O fato de os produtos não
terem o registro em referência não têm o condão de, por si só, atrair a competência da Justiça
Federal, posto que não há ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou
de  suas  entidades.  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Ausência  de
qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para  prosseguir  na  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

459. Processo: 1.34.026.000087/2014-05 Voto: 1021/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de pornografia infantil (Lei 8.069/90, art. 241-
A). Representante noticia que teve acesso a um vídeo, por meio do aplicativo Whatsapp, com
cenas de pornografia infantil.  Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de  qualquer  elemento  de  informação
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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Outras deliberações(Declínio)

460. Processo: 1.15.001.000613/2014-62 Voto: 862/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  1) Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A) e
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), praticados por ex-Prefeito do Município
de Canindé/CE. Revisão de arquivamento (LC n° 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 da Lei nº 12.810/2013). Enunciado de nº 19 (nova redação  89ª Sessão de
Coordenação, de 10/11/2014): Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do
parcelamento do débito, os autos de investigação correspondentes poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado
pela Lei nº 12.382/11. Homologação do arquivamento na esfera criminal. 2) Suposta prática de
atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/92. Declinação de atribuição para o
Ministério  Público  Estadual.  Remessa  dos  autos  à  5ª  CCR  (Combate  à  Corrupção),  para  o
exercício revisional no âmbito de suas atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento na esfera criminal com remessa dos autos à 5ª CCR, para o exercício revisional no
âmbito de suas atribuições, 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.

Homologação de Arquivamento

461. Processo: DPF/AGA/TO-00101/2013-INQ Voto: 1717/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em março de 2006. Pena máxima cominada de 04 (quatro)
anos. Prescrição em 08 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Prescrição da
pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

462. Processo: DPF/DF-1387/2012-INQ Voto: 1372/2015 Origem: GABPRM1-FTS - 
FERNANDO TULIO DA SILVA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: nquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  para  apurar
possível crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Manter em depósito mercadorias desacompanhadas de documentação comprobatória da regular
importação. Posterior apresentação de notas fiscais de empresas nacionais que não possuíam a
individualização dos produtos. Exame pericial não identificou a origem dos produtos. Ausência de
qualquer  elemento  justificador  do  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.

463. Processo: DPF/GVS/MG-00719/2014-INQ Voto: 1623/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  04  (quatro)  parcelas  de
benefício previdenciário após a morte da segurada em 25/07/2014. Benefício recebido mediante a
utilização de cartão magnético.  Segurada que não possuía procurador ou representante legal.
Ausência de indícios de autoria.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

464. Processo: DPF/JFA-00612/2014-INQ Voto: 1622/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  04  (quatro)  parcelas  de
benefício previdenciário após a morte do segurado em 25/07/2014. Benefício recebido mediante a
utilização de cartão magnético.  Segurado que não possuía procurador ou representante legal.
Ausência de indícios de autoria.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

465. Processo: DPF/TO-00423/2013-INQ Voto: 1669/2015 Origem: GABPRM1-WJMJ - 
WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 02 (duas) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em 20/03/2003.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

466. Processo: JFA/TO-0000443-56.2015.4.01.4301-
TERMO_CIRC

Voto: 1915/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Termo Circunstanciado. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

467. Processo: JF/ES-0007049-44.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 1811/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto 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 a morte da segurada, em 08/11/2005. Benefício recebido mediante utilização
de  cartão  magnético.  Diligências.  Oitiva  dos  filhos  da  segurada,  que  alegaram  não  ter
conhecimento  de  quem  poderia  ter  efetuado  os  saques.  Ausência  de  elementos  indiciários
demonstrativos  da  autoria.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

468. Processo: JF-RJ-0800108-70.2013.4.02.5101-
INQ

Voto: 1667/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inc. I) cometido contra a Caixa
Econômica Federal  CEF, mediante rompimento de obstáculos, paredes e porta de cofre, ocorrido
em novembro de 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. As
filmagens e o levantamento de impressões digitais não lograram êxito na identificação dos autores
do crime. Inexistência de outras 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

469. Processo: 1.00.000.001303/2015-89 Voto: 1420/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Os fatos ora tratados já foram objeto de
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (PIC 1.19.000.001460/2014-31). 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

470. Processo: 1.03.000.000218/2015-91 Voto: 1931/2015 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível crime tipificado no Art. 10 da Lei 7.347/85, supostamente
cometido por prefeito municipal que teria omitido informações requisitadas pelo MPF, no curso de
Inquérito Civil, acerca do acatamento de Recomendação para regularização da alimentação da
base  de  dados  Banco  de  Preços  em Saúde,  e  das  medidas  adotadas para  tal.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). A PRM/JAU/SP, por meio de ofício, informou que o referido
prefeito  prestou  informações  sobre  os  motivos  que  ensejaram  a  ausência  de  resposta  às
requisições ministeriais, tendo esclarecido que cumpriu referida Recomendação nº 17 do MPF por
meio  de Decreto  e  teria  respondido as  requisições ministeriais  equivocadamente,  bem como,
quanto aos ofícios reiterados acreditava tê-los respondidos, bem como, encontrava-se envidando
esforços  para  atender  à  Recomendação  nº  07/2014  do  MPF  por  ter  entendido  que  seria
necessário  implantar  o  sistema,  para  após responder  os  ofícios,  com o sistema já  operante.
Informações do MPF que os inquéritos civis restaram arquivados por ausência de dolo necessário
à caracterização do ato de improbidade administrativa que se apurava. Inexistência de dolo nas
possíveis  omissões  ou  retardamento  às  requisições.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

471. Processo: 1.05.000.000691/2014-13 Voto: 1445/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Representante noticia que outra pessoa teria votado em seu
lugar nas eleições ocorridas em 05/10/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Informação do Juízo da 1ª Zona Eleitoral de que o fato se deu em razão de equívoco
por parte  dos mesários ao digitarem o número do título  da representante,  que erroneamente
digitaram o número do título de outra eleitora, cujo nome na folha de votação encontra-se logo
abaixo do da denunciante. Atipicidade. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

472. Processo: 1.12.000.000003/2015-61 Voto: 1624/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de pesca em local proibido (Lei 9.605/98, art. 34). Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Apreensão de 500 kg de pescados diversos e 3.000
metros de rede de pesca. Fatos ocorridos em junho de 2000. Pena máxima cominada de 03 (três)
anos. Prescrição em 08 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Prescrição da
pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

473. Processo: 1.13.000.000988/2014-15 Voto: 1913/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de falsidade documental (CP, artigos 297 e
304).  Utilização  de  Caderneta  de  Inscrição  e  Registro   CIR,  na  categoria  de  Mestre  de
Cabotagem, com indícios de falsificação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Constatou-se  que  o  investigado  possuía  a  CIR  desde  1995,  na  Categoria  de
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés, e que a alteração na categoria para Mestre de Cabotagem
teria sido efetuada por despachante já falecido. Ausência de qualquer indício da ocorrência de
infração penal perpetrada pelo investigado. 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.

474. Processo: 1.13.002.000054/2015-36 Voto: 1394/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crimes ambientais (Lei n° 9.605/98, arts. 29 e 34). 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 canoa, malhadeiras
e 02 (dois) iaçás (Podocnemis sextuberculata) vivos. Nos autos de infração não há identificação
quanto  a  possíveis  autuados  ou  qualquer  outro  dado  que  viabilize  a  continuidade  das

158



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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

475. Processo: 1.13.002.000062/2015-82 Voto: 1396/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crimes ambientais (Lei n° 9.605/98, arts. 29 e 34). 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 diversas redes de
espera, além de 02 (dois) iaçás (Podocnemis sextuberculata) e 03 (três) tartarugas da amazônia
(Podocnemis  expansa)  vivos.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

476. Processo: 1.14.000.003141/2014-47 Voto: 1150/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Comentários  preconceituosos  contra
nordestinos,  praticado  via  rede  social.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Publicação não se encontra  mais disponível.  Inviabilidade do prosseguimento das
investigações  para  eventual  identificação  da  autoria  e  materialidade  delitivas.  Ausência  de
qualquer  elemento  para  questionamento  acerca  da  competência  para  a  persecução  penal.
Homologação de arquivamento.

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

477. Processo: 1.14.000.003154/2014-16 Voto: 1937/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Comentários  preconceituosos  contra
nordestinos,  praticado  via  rede  social.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Publicação não se encontra  mais disponível.  Inviabilidade do prosseguimento das
investigações  para  eventual  identificação  da  autoria  e  materialidade  delitivas.  Ausência  de
qualquer  elemento  para  questionamento  acerca  da  competência  para  a  persecução  penal.
Homologação de arquivamento.

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

478. Processo: 1.15.002.000017/2015-53 Voto: 1208/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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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 13/07/2011.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

479. Processo: 1.15.002.001526/2014-12 Voto: 1912/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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).  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão
magnético. Segurado que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de
autoria.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

480. Processo: 1.16.000.004442/2014-13 Voto: 1679/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular,  ocorrido em
04/04/2004.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

481. Processo: 1.17.000.000271/2015-05 Voto: 1026/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de preconceito social e racismo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados são objeto da Notícia de Fato nº 1.17.000.003983/2014-
97, na qual houve promoção de declínio de atribuição a ser analisado pela 2ª CCR. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

482. Processo: 1.17.001.000035/2015-71 Voto: 1621/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334,  §  1º,  alínea  a).  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Apreensão de máquina eletrônica programada destinada à
exploração de jogos de azar. Fatos ocorridos em novembro de 2000. Pena máxima cominada de
04 (quatro) anos. Prescrição em 08 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

483. Processo: 1.18.001.000367/2014-37 Voto: 1752/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de trabalho escravo (CP, 149) e frustração de direito assegurado
por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de
Inquérito  Policial  em  curso  (0863/2015)  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

484. Processo: 1.19.002.000059/2015-45 Voto: 1715/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

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 02 (duas) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  em 15/06/2005.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

485. Processo: 1.20.000.001455/2014-16 Voto: 1421/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça contra liderança indígena. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Requisitada  instauração  de  inquérito  policial  para  apurar  os  fatos
noticiados,  no  bojo  da  Notícia  de  Fato  nº  1.20.006.000016/2013-47  com  idêntico  objeto.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

486. Processo: 1.22.003.000321/2014-75 Voto: 1159/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Tráfego de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência de crime e de comprovação de dano ao
patrimônio da União. Cabe à Polícia Rodoviária Federal a adoção das medidas cabíveis no âmbito
administrativo  para  reprimir  a  reiteração  da  conduta.  Ausência  de  qualquer  indício  de
materialidade  delitiva,  justificador  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

487. Processo: 1.22.020.000100/2015-70 Voto: 1237/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Estelionato previdenciário (art.  171,  § 3º,  CP).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Saque de benefício  previdenciário  após o óbito do segurado,  ocorrido em
02/09/2002. Pagamentos indevidos referentes ao período de setembro/2002 a agosto/2003 que
gerou débito atualizado, em 22.11.2013, de R$ 4.629,04. Segurado que não possuía procurador
ou representante  legal  cadastrado.  Inexistência  de renovação de senha bancária  no sistema.
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 11 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

488. Processo: 1.23.000.000173/2015-62 Voto: 1158/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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).  Apresentar  informações  falsas  no  Cadastro  Técnico  Federal   CTF.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

489. Processo: 1.23.000.000178/2015-95 Voto: 1936/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de pesca predatória, com a utilização de petrechos não permitidos
(art. 34, parágrafo único, Inc. II, da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Apreensão de meio quilo de peixe. Aplicação de pena administrativa de advertência e
apreensão dos materiais de pesca. Inexistência de dano efetivo ao meio ambiente. Precedentes
STJ (RHC 35577/MG, Rel.  Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Dje 08/05/2014). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.
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490. Processo: 1.23.000.000215/2015-65 Voto: 1424/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 77). Dificultar a ação do Poder
Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental ao não manter em funcionamento o
equipamento de rastreamento (PREPS), de embarcações pesqueiras, durante a temporada de
pesca  do  pargo.  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  que  não  se
enquadra nas figuras típicas penais insertas na Lei 9.605/98. Infração administrativa. Imposição
pelo  órgão  ambiental  do  pagamento  de  multa.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

491. Processo: 1.23.000.002403/2014-47 Voto: 1107/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei 9.605/98, art. 29). Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Exposição de 01 (um) espécime de Curió (Orizoborus angolensis) em
desacordo com a licença obtida, vez que o proprietário encontrava-se em situação irregular no
Sistema de Cadastramento de Passeriformes - SISPASS. Aplicação do princípio da insignificância.
Ausência  de  prejuízo  significativo  à  fauna  ou  ao  meio  ambiente.  Aplicação  de  advertência,
suficiente à necessária repressão/prevenção do ilícito praticado. Excepcional reconhecimento da
irrelevância da conduta na tutela penal do meio ambiente. Precedente: HC 128.566/SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/06/2011. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

492. Processo: 1.23.000.002701/2014-37 Voto: 1423/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação noticiando que em programa da
Globo News, publicado no Youtube, jornalista teria praticado possível crime de injúria qualificada
pelo preconceito em relação à região nordeste. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O assunto em debate no referido programa era a política e desenvolvimento econômico, tanto
na região nordeste quando nas demais regiões do país, em especial a sul e sudeste, em confronto
com a política adotada pelo atual governo brasileiro. Opinião exarada no âmbito da liberdade de
expressão  garantida  pela  Constituição  Federal.  Ausência  de  crime.  Homologação  de
arquivamento.

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

493. Processo: 1.23.001.000175/2014-61 Voto: 1670/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  incitação  de  indígenas da  etnia  Xikrin  para  iniciarem ocupação  de
instalações de empresa, e assédio a lideranças para elegerem a empresa da representada como
desenvolvedora  de  projetos  junto  à  comunidade  indígena,  com  a  utilização  de  recursos  do
PBA/NORTE  ENERGIA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de
inquérito policial em curso (64/2013) que apura os mesmos fatos. Duplicidade de investigações.
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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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

494. Processo: 1.24.004.000033/2014-36 Voto: 1286/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTEIRO-PB

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Supostas irregularidades em concurso público promovido pelo Sebrae/CNPq.
Representante  noticia  que  determinado candidato  não  teria  feito  a  prova  mas  que  teria  sido
aprovado  nas  primeiras  colocações.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Ausência de qualquer elemento de prova capaz de apontar a fraude noticiada. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

495. Processo: 1.25.000.000085/2015-96 Voto: 1674/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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  da  titular,  em 15/04/2014.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

496. Processo: 1.25.005.000789/2014-38 Voto: 1301/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  sonegação  fiscal  (Lei  8.137/90).  Contribuinte  efetuou  descontos  de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidentes sobre rendimentos do trabalho sem vínculo
e não efetuou o recolhimento dos valores retidos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Crédito tributário  apurado no valor  de R$ 164,20.  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: 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. 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.

497. Processo: 1.25.006.000003/2015-53 Voto: 1626/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPO MOURAO-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de inquérito  policial  em curso  (5004456-84.2014.404.7010) 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

498. Processo: 1.27.000.002492/2014-82 Voto: 1647/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível recusa por agente público na prestação de informações requisitadas
pelo  Ministério  Público  Federal  (Lei  7.347/85,  art.  10).  Representação  formulada  em face  de
agente  público  estadual  que  em três  oportunidades  deixou  de  prestar  esclarecimentos,  para
instruir  inquérito  civil  público,  quanto  às  informações  requisitadas  pelo  MPF/PI,  acerca  da
implementação  do  SISCAN naquele  Estado,  conforme  estabelecido  pela  Lei  n.  12.732/2013.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Constata-se que os
ofícios expedidos foram dirigidos ao antigo titular da pasta que efetivamente não respondeu às
requisições. No entanto, o novo Secretário de Estado ao assumir a titularidade do Órgão prestou
as informações solicitadas. Objetivo atingido. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

499. Processo: 1.27.001.000051/2015-17 Voto: 1625/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 06/07/2012.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

500. Processo: 1.27.001.000053/2015-14 Voto: 1672/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 21/05/2004.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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501. Processo: 1.27.002.000068/2015-64 Voto: 1940/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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). Os mesmos fatos já foram analisados na Notícia de Fato
nº 1.27.002.000304/2014-61, na qual houve promoção de arquivamento com base no Enunciado
nº  53  da  2ª  CCR.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

502. Processo: 1.27.002.000091/2015-59 Voto: 1157/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 02 (duas) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito do titular, em 03/06/2003, 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

503. Processo: 1.27.002.000106/2015-89 Voto: 1910/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  Advocacia  Geral  da  União   AGU noticiando
tentativa de obtenção de benefício previdenciário com base em declarações falsas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso (00606/2014-
DPF-PI) 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

504. Processo: 1.28.000.000192/2015-11 Voto: 1911/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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505. Processo: 1.28.000.000215/2015-89 Voto: 1631/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Exercer pesca experimental sem portar
licença válida 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. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

506. Processo: 1.28.000.000264/2015-11 Voto: 1298/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Notícia de auto de infração lavrado pelo IBAMA em
face de empresa pesqueira por desatendimento à notificação referente a processo administrativo
ambiental que apura regularização da pessoa jurídica no Cadastro Técnico Federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Deixar de inscrever-se no CTF. 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; Decreto nº 6.514/08, art. 76).
Cominação  de  multa  no  valor  de  R$  1.500,00.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.23.000.001363/2014-16, Voto n° 5293,
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

507. Processo: 1.29.007.000002/2007-40 Voto: 1922/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/90, art.
2º,  I).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Parcelamento  dos  débitos  pela  Lei
11.941/2009. Diligências realizadas pelo MPF. A Receita Federal do Brasil informou que o débito
tributário objeto da investigação foi totalmente liquidado. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

508. Processo: 1.29.008.000810/2014-26 Voto: 1173/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CPM, art. 251). Notícia da ocorrência de simulação
de casamento com propósito de obtenção indevida de pensão militar. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência do PIC n. de 1.29.008.000229/2012-42, que investigou os
mesmos fatos, a partir do qual foi instaurado o IPL n. 0099/2012-DPF/UGA/RS, enviado à 11a.
Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Porto  Alegre/RS  com  pedido  de  declinação  de
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competência.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

509. Processo: 1.29.020.000007/2015-12 Voto: 1728/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 5,00 (cinco reais) recebida no
comércio.  O  Laudo Pericial  comprovou a  inautenticidade  da  cédula  e  a  capacidade  de  iludir
pessoas de mediano conhecimento. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de  modificar  o  panorama probatório  atual.  Necessidade de  comunicação  do  fato  ao
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

510. Processo: 1.30.001.000017/2015-57 Voto: 1630/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Possível  fraude  no  recebimento  de  benefício
previdenciário de aposentadoria.  Saques indevidos efetuados até  31/10/1999. Investigado que
possui mais de 70 anos. Prazo prescricional reduzido à metade. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III c/c art. 115). 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.

511. Processo: 1.30.006.000239/2014-49 Voto: 1446/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Denúncia efetuada por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão dando conta de possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90) pelos
responsáveis legais de estabelecimento comercial, vez que não emitiriam nota fiscal. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Crime de natureza material,  cuja tipificação depende da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

512. Processo: 1.30.007.000238/2014-94 Voto: 1373/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º, c). Notícia da apreensão, em
09 de novembro de 2011, de oito máquinas caça niqueis em estabelecimento comercial. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  da  Ação  Penal  n.  0002443-
45.2011.4.02.5108  que  apurou  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

513. Processo: 1.30.020.000387/2014-85 Voto: 1200/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  extração  irregular  de  recursos  minerais.  Crime
tipificado  no  art.  2º  da  Lei  8.176/91  (crime  contra  o  patrimônio  da  União,  na  modalidade
usurpação).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Inexistência  de
atividade extrativa realizada pelos representados na localidade apontada. Ausência de qualquer
elemento  configurador  de  fato  típico  a  ensejar  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.

514. Processo: 1.31.000.002335/2014-44 Voto: 1678/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apresentação  de  informações  enganosas  no  sistema  oficial  de  controle
SICAFE/Porte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial
em curso (0330/2014-SR/DPF/RO) 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

515. Processo: 1.31.000.002341/2014-00 Voto: 1174/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta inserção de dados falsos no sistema de controle de produtos florestais
((Documento de Origem Florestal  DOF), consistente na transferência de saldo virtual de produtos
de origem florestal entre determinadas empresas madeireiras. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados são objeto do Inquérito Policial 0330/2014-SR/DPF/RO.
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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

516. Processo: 1.32.000.000031/2010-81 Voto: 1206/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 20 da Lei nº 7.492/86).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Desvio de recursos liberados pelo Fundo de
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Investimento da Amazônia  FINAM, por empresa agropastoril. Última parcela do FINAM liberada
em 27/11/1997. Pena máxima prevista de 6 (seis) anos. Prazo prescricional de 12 anos (art. 109,
III, CP). Decurso desse prazo. 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.

517. Processo: 1.33.008.000511/2014-69 Voto: 1653/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Empresa no exercício de atividade potencialmente poluidora que teria
deixado de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF. 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 76). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

518. Processo: 1.34.001.000775/2014-45 Voto: 1629/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível sonegação de tributos (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de natureza material, cuja tipificação
depende da constituição definitiva  do crédito tributário,  de acordo com o Enunciado nº 24 da
Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

519. Processo: 1.34.001.006754/2014-33 Voto: 1681/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado em virtude do recebimento de mensagem eletrônica
anônima,  enviada  ao  MPF,  informando  supostas  irregularidades  na  venda  de  títulos  de
capitalização  ABC  CAP.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Informações
prestadas  pela  SUSEP  da  existência  de  vários  procedimentos  instaurados,  bem  como,
fiscalização em curso e suspensão das atividades da empresa detentora do título de capitalização
ABC CAP. A própria empresa veiculou em seu site informações de que o título de capitalização
encontra-se  com comercialização suspensa  por  decisões administrativas  da SUSEP.  Eventual
ocorrência  de  fato  criminoso  deverá  ser  comunicado  ao  MPF  ao  final  dos  procedimentos
fiscalizatórios pela SUSEP. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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520. Processo: 1.34.003.000101/2014-21 Voto: 1198/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de falsidade documental (CP, artigos 297 e
298). Representação que noticia possível adulteração de documentos de alunos que não teriam
realizado o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, para obtenção de financiamento por meio
do Programa Federal de Financiamento Estudantil (FIES). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  A Portaria  12/2011 do Ministério  da Educação e Cultura  aduz que a
realização do ENEM não é requisito obrigatório para obtenção do FIES aos estudantes formados
no Ensino Médio  em data anterior  ao ano de 2010.  Os alunos que foram incluídos no FIES
informaram no Formulário de Inscrição do Novo FIES a não realização do ENEM, e comprovaram
a conclusão  do  ensino  médio  antes  de 2010 por  meio  da  apresentação  do histórico  escolar
expedido  pela  instituição  de  ensino  superior.  Ausência  de  qualquer  indício  da  ocorrência  de
infração 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.

521. Processo: 1.34.010.001031/2014-39 Voto: 1673/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de preconceito social e racismo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados são objeto da Notícia de Fato nº 1.26.000.003828/2014-
61,  em  curso  na  Procuradoria  da  República  em Pernambuco.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

522. Processo: 1.34.011.000049/2015-94 Voto: 1636/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Digi-Denúncia.  Notícia  de  que  sítio  eletrônico  teria  publicado  reportagem
mostrando crianças e adolescentes praticando pole dance, o que, no entender do denunciante,
poderia configurar apologia à pedofilia. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Fatos  que não se amoldam ao crime de pedofilia,  tipificado na Lei  8.069/90.  Inexistência  de
supostos atos ilícitos. 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.

523. Processo: 1.35.000.000096/2015-20 Voto: 1390/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Denúncia acerca de possível
recebimento indevido de seguro-desemprego por empregado de empresa privada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego em Sergipe. Inexistência de registro de requerimento de Seguro Desemprego
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em nome do investigado.  Ausência de indícios de materialidade.  Falta  de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

524. Processo: 1.35.000.000267/2015-11 Voto: 1190/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Requisitada instauração de inquérito policial
para apurar os fatos noticiados. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Por estar conforme, eu,                                         (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da
2ª Câmara), lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo Coordenador e pelos membros
presentes que desejarem.

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
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